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 املقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 وأشهد أن ال إله إال هللاأعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل هللا فال هادي له 

 وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

 

واَء ِمن امِرىءٍ  ***  ويشفيه من داء به الكي والفصُد  اُء الدَّ  (1)وقد ُيعِجُز الدَّ

 

، وحسب الدراسات فإن املصريون القدماء  (2)العالج بالكي من العالجات القديمة جدا

 همعنعرف امليالد ، وأطباء الفراعنة كانوا أول من سنة قبل  1550 منذ عرفوا العالج بالكي

قبل امليالد  1300العالج بالكي، وقد ذكر ذلك في بردية "لندن" والتي يعود تاريخها إلى عام 

عام قبل  600 منذ وتحتوي على دراسة شاملة عن التداوي بالكي، وفي الهند عرف الكي

، وأحد املراجع القديمة املهمة قبل امليالد 460روما  مليالد وفيقبل ا 475امليالد وفي الصين 

 ، قبل امليالد (377-460أبقراط ) الشهير الطبيبما دونه في الكي 

 

 نيما بالذي عاش أبو القاسم الزهراوي الطبيب الجراح وأفضل من كتب في هذا الفن 

ن عجز ملريف صالت"حيث وصف في كتابه  ،في األندلس ميالدي1013 - يالدي م936عامي 

 متنوعة من أدوات الكي التي تعالج بالكي و  األمراضالعديد من " عن التأليف
ً
أشكاال

 واستعماالتها في عالج العديد من األمراض.

                                                             
 ..هـ 696 - 608محمد بن سعيد بن حماد بن عبد هللا الصنهاجي البوصيري املصري شرف الدين أبو عبد هللا.  (1)
يرجع و ملحق لبردية إدوين سميث في الجراحة في الحالة التاسعة والثالثون  (في تاريخ الطب)كتاب  ذكر صاحب  (2)

إرشادات يقول في : قبل امليالد 3000ق. م قبل امليالد , ولكنها معتمدة على نصوص تعود إلى عام  1600تاريخها إلى عام 

ها راس بارز في صدره ووجدت هذه األورام تمتد إذا فحصت رجال به أورام ل، عن أورام أو قروح لها راس بارز في صدره

فيجب أن تقول عنه رجل عنده ورم له راس بارز ، فوق صدره وبها صديد واحمرار وحرارة شديدة عندما تلمسه بيدك

 في صدره وبه صديد مرض أعالجه بالكي.

ح من تلقاء وال تمنعها أن تنفت ويجب أن تكويه في صدره فوق هذه األورام التي في صدره ويجب أن تعالجه بعالج الجروح

 نفسها حتى ال يبق في جرحه )مينهيو( الن كل جرح يوجد فوق صدره يجف متي انفتح من تلقاء نفسه.
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وقتنا الحاضر البدو في الصحراء وكبار السن في بعض املدن والقرى  إلىال يزال و 

لتي يعجز الطب وأنهم ينجحون في عالج بعض األمراض ا بالكي،يستخدمون العالج 

والغريب أنهم أحيانا يكوون على مسارات الطاقة الصينية واملناطق  عالجها،الحديث عن 

وهللا اعلم مأخوذ من كتب الطب  شيئا، وعلمهماالنعكاسية من غير أن يعلمون عنها 

القديم مثل التصريف ملن عجز عن التأليف للزهراوي وهو من أفضل الكتب في هذا 

وا الكي وأخذللطبري وفردوس الحكمة سينا  البنحاوي للرازي والقانون وكتاب ال املجال،

 .الجنو حالم األ عن التجربة و ببالوراثة و  أيضا عن أقاربهم

 

ا عدم منه ألسبابن ال يمارسون هذا النوع من العالج ميواملتعل األطباءومن املؤسف أن 

الجهلة والدخالء بعض قناعتهم أو لخشيتهم أن يتهمون بالتخلف، بينما يمارسه 

شويه ت وكان سببا في ،س يآواملتاجرون دون تردد وهو ما نتج عنه الكثير من األخطاء وامل

 ويغلب على بعضهم الكذب والعجب والغرور والثقة الزائدة، سمعة هذا النوع من العالج

 غيره من املعالجينطريقة عالج ويشكك كل معالج بكيفية  ،ويخطئ بعضهم بعضا

عض بسوءا أن تتخذ هذه املهنة اإلنسانية من  األمر، ومما يزيد بعضاويحسد بعضهم 

ممارستها على يعيشون بلها وال يزال املستغلون  ،املتطفلين والدخالء سبيال للتجارة ال غير

من  حتى أصبحت حكرا على أناس يتوارثونها بؤس املغفلين مّدعيين مهارتهم في هذا املجال

ونجم عن ذلك عدم توثيق وتطوير طرق العالج ، يعلمون غيرهماألبناء وال  إلىب الجد واأل 

دب و دحإليس كل من ف ،هم يتوارثون األخطاء ممن سلفهمان اسوء األمرومما زاد ، بالكي

 
 
 .ةبالضرورة فربما أفنى عمره بالتقليد وبالطريقة الخاطئ ظهره في صنعته يكون خبيرا

  

العمران طب يبنونه في غالب األمر على وللبادية من أهل : يقول ابن خلدون في مقدمته

 عن مشايخ الحي وعجائزه، وربما  تجربة قاصره على
ً
بعض األشخاص، ويتداولونه متوارثا

د وكان عن، يصح منه البعض، إال أنه ليس على قانون طبيعي، وال عن موافقة املزاج

 .ه.أ رهالعرب من هذا الطب كثير، وكان فيهم أطباء معروفون: كالحرث بن كلدة وغي

 

وال  ينتوز الل أومثل البواسير أو عرق النسا  ين من يشتهر في عالج مرضا واحداومن املعالج

لك ذو  ،ويخطئ في الكثير غيرها األمراضبعضهم يجيد كوي بعض و ، يكوي عن غيره 

 ،ملرضتطباب أو بسبب الفهم الخاطئ في طبيعة اسواال  قالتطبيبسبب الخطأ املتوارث في 
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شاهد ، ومن املاألمراضفي نتائجه في الكثير من  مشكوك موهوم الكيبعالج ال ذلك أنو 

، عانوا من ألم وشدة الكي ى عولجوا بالكي وزاد بالءهم بالءنك ترى الكثير من املرض أ

 وحرقت وشوهت أجسادهم ومنعوا من أكل أكثر الطعام والشراب والجماع ألسابيع

بب بس وبعضهم يكتب لهم الشفاء ال ،ولم يحصل لهم أي تحسن )حمية ما بعد الكي(

يعمل الجسم على مقاومتها خالل فترة  األمراض بعض، فولكن بسب عامل الوقتالكوي 

 الإبعدم اإلقدام على الكوي ، ولذلك أنصح زمنيه فيظن أن الشفاء إنما حصل بعد الكي

بعد مرور بضعة أسابيع على بداية املرض هذا ملن عزم على الكوي، فلعل مقاومة الجسم 

 واألدوية واألعشاب تنفع أو تكون العلة بسبب فيروس وتنتهي دورته.

 

ه بمقطوع أعلم أن األسباب املزيلة للمرض أيضا تنقسم إلى : (3)يقول أبو حامد الغزالي

 لحجامةاو  الفصدك  مظنون زيل لضرر الجوع وللى كاملاء املزيل لضرر العطش والخبز امل

ة بالحرارة والحرارة معالجة البرود يأعن ،وشرب الدواء املسهل وسائر أبواب الطب

فليس  املقطوع أما ،والرقية ـيموهوم كالكوللى  ،األسباب الظاهرة في الطب يبالبرودة وه

وأما املوهوم فشرط التوكل تركه إذ به  ،من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف املوت

يرة آخر ويليه الرقية والط يوصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتوكلين وأقواها الك

واالعتماد عليها واالتكال إليها غاية التعمق في مالحظة األسباب وأما الدرجة  ،درجاتها

ضا طباء ففعله ليس مناقكاملداواة باألسباب الظاهرة عند األ املظنونة  املتوسطة وهى

وتركه ليس محظورا بخالف املقطوع بل قد يكون أفضل من فعله املوهوم للتوكل بخالف 

على درجة بين الدرجتين ويدل على أن  فهي ،في بعض األحوال وفي بعض األشخاص

 .أ.هغير مناقض للتوكل فعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  التداوي 

 

شاعت املغاالة فيه عند العامة، الذي هو الكي  :الغزاليإن الكي الذي تكلم عنه 

 لألسباب 
ً
يستعملونه دون استطباب جازم أو وصف طبيب خبير، ولذا جعله مثاال

 ى عنهفيه هو الذي نه ىا مع التوكل. إن ذلك الكي املغالاملوهومة، التي يتنافى األخذ به

علمي  لى وصفة طبيب واستطبابرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ال الكي املنفذ بناء ع

                                                             
 .إحياء علوم الدين في الفن الرابع في السعي في إزالة الضرر كمداواة املرض وأمثاله  (3)
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 .(4)كما أوضحت، وكما سيأتي بيانه من فعل الرسول وصحابته له لدى وجود استطباب

 

ي استعمال الرقى والك أنوقد نقل القرطبي عن غيره وفي فتح الباري يقول ابن حجر: 

 وهومموفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر  ،قادح في التوكل بخالف سائر أنواع الطب

وهذا فاسد من وجهين قال القرطبي  ،والشرب فال يقدح كاألكلوما عداهما محقق عادة 

والثاني أن الرقى بأسماء هللا تعالى تقتض ي التوكل  أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم

 أ.ه. عليه وااللتجاء إليه

 

لكن و  الكي،ال وال أعني أبدا أنه ال يوجد معالجون محترمون لهم علم ودراية وحنكة في مج

 وضوح.عنيه بكل أوبحث في هذا املجال سوف يفهم ما الذي له متابعة 

 

وقع موخالل فترة بحثي في مجال الطب الشعبي جمعت معلومات البأس بها وعملت منها "

من أجل أن يستفيد منها الباحث في بحثه في هذا املجال ومن  اإلنترنت" على الطب الشعبي

فرغ ما فاضل أن أاأل  األخوة، وطلب مني بعض التي كادت تندثر يق هذه ملعلوماتأجل توث

في املوقع في كتاب مطبوع يسهل تناوله في أي وقت ومكان فاستخرت هللا واستعنت به 

معت " وجزبدة الكالم في كتب الفصدسميته  "أفي كتاب  الفصدوجمعت كل ما يخص 

 هاأصحة الطرق العالجية وخطبغض النظر عن كل ما يخص العالج بالكي في هذا الكتاب 

وأخيرا املعلومات وبعض الصور في هذا ، هو جمع وتوثيق املعلومات ال غير فعملي فيه

ومن عدة مراجع ومواقع على النت ومن واملخطوطات الكتاب منقولة من الكتب 

ونقلت بعض الكلمات واملسميات كما هي بما هو مناقشات مباشرة مع املعالجين واملرض ى 

ن أسأل هللا أن يجعله م، من أجل التوثيق و متعارف عليه في أماكن املعالجينمكتوب أ

 العلم الذي ينتفع به وأن يكون خالصا لوجهه الكريم .

 العويد زعبد العزيأنس محد                                                   
 هجري 1440                                                              

                                                             
اريخ م: بحث قدم في املؤتمر السنوي الثاني للجمعية السورية لتاملعالجة بالكي في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسل (4)

 .العلوم املنعقد بجامعة حلب
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 الكي يف اللغة واحلديث :الباب األول
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 بالكــي " الوسم" العالج

Cauterization 

 لسان العربفي واللذع فصل الكي والوسم 

يُّ معروف ِإحراُق الجلد بحديدة ونحوها كواه  )كوي( يقول ابن املنظور في لسان العرب:
َ
الك

َتَوى هو وفي 
ْ
َوْيُته فاك

َ
ة وقد ك يَّ

َ
 وك

ً
ّيا

َ
ِوي ك

ْ
واة َيك

ْ
 وكَوى الَبْيطاُر وغيره الدابة وغيرها بامِلك

ً
ّيا

َ
ك

ّبِ  ِ
ّ
.املثل آِخُر الط يُّ

َ
  الك

 

َتَوى الر 
ْ
َوى به واك

ْ
ّيِ والكاِوياء ِميَسٌم ُيك

َ
 موضع الك

ُ
ة يَّ

َ
ِتواء استعمل الوالك

ْ
َتِوي اك

ْ
يَّ جل َيك

َ
ك

حدَّ ِإليه النظر 
َ
واه بعينه ِإذا أ

َ
ال من الكاِوي وك عَّ

َ
اء ف وَّ

َ
َوى والك

ْ
ن ُيك

َ
َوى الرجل طلب أ

ْ
واْسَتك

ه العقرب لدغته وكاَوْيُت الرجل ِإذا شاتمته
ْ
َوت

َ
 .وك

 

ّي والجمع 
َ
ثُر الك

َ
 ِإذ ُوسوٌم،الَوْسُم أ

ً
 وِسمة

ً
ر فيه بِسمٍة وقد وَسَمه َوْسما

َّ
ث
َ
،ا أ َسُم وامِلي وكّيٍ

و الش يُء الذي ُيوَسم به الدواّب والجمع َمواِسُم 
َ
واة أ

ْ
  وَمياِسُم.امِلك

 

 
ً
عا

ْ
ذ
َ
َعْته النار ل

َ
ذ
َ
 ول

ً
عا

ْ
ذ
َ
ُعه ل

َ
ذ
ْ
َعه َيل

َ
ذ
َ
تها ل ُع ُحْرقِة النار وقيل هو مّس الناِر وِحدَّ

ْ
واللذ

َحْته 
َ
ْحرقْته،لف

َ
 من وأ

ُ
ُع الخفيف

ْ
ذ
َّ
وعٌ ِإحراق النار يريد  والل

ُ
ذ
ْ
ل
َ
يَّ وامل

َ
 خفي الك

ً
ّية

َ
ِوَي ك

ُ
 ك

ً
 فة

 أ.هـ.

 بقول الشاعر:

 كلذِع الكّيِ بالنار
ً
 شديدا

ً
 ال بارك هللُا في البرغوِث، إن له ... لذعا

  

 اللغوي.واملعنى االصطالحي ال يخرج عن املعنى 
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 الكي في كتب الحديثفصل 

َي  ِس ْبِن َماِلٍك َرض ِ
َ
ن
َ
اَل: َعْن أ

َ
ُ َعْنُه، ق

َّ
َم »َّللا

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ْيُت ِفي َيِد َرُسوِل هللِا َصل

َ
يَسَم اَرأ ِ

ْ
 مل

ِة َيِسُم  َوُهَو 
َ
َدق  (5)«ِإِبَل الصَّ

 

َم يَ و 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِبيَّ َصل اَل َسِمْعُت النَّ

َ
ُ َعْنُهَما ق

َّ
َي َّللا ِ َرض ِ

َّ
ِإْن وُل " ُق عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد َّللا

ْرَبِة 
َ
ْو ش

َ
ِة ِمْحَجٍم أ

َ
ْرط

َ
ِفي ش

َ
ْيٌر ف

َ
ْم خ

ُ
ْدِوَيِتك

َ
ْيٍء ِمْن أ

َ
وُن ِفي ش 

ُ
ْو َيك

َ
ْم أ

ُ
ْدِوَيِتك

َ
ْيٍء ِمْن أ

َ
اَن ِفي ش 

َ
 ك

ْو 
َ
اءَ  َعَسٍل أ َواِفُق الدَّ

ُ
َعٍة ِبَناٍر ت

ْ
ذ
َ
َتِوَي  ل

ْ
ك
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
  (6)" رواه البخاري َوَما أ

 

ْعَمِش عَ 
َ
اَل وَعِن األ

َ
ِبى ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر ق

َ
َبّىِ ْن أ

ُ
ى أ

َ
ِ صلى هللا عليه وسلم ِإل

َّ
 َرُسوُل َّللا

َ
َبَعث

مَّ 
ُ
ا ث

ً
َع ِمْنُه ِعْرق

َ
ط

َ
ق
َ
ِبيًبا ف

َ
ْعٍب ط

َ
َواهُ  ْبِن ك

َ
ْيِه  ك

َ
 .(7)َعل

 

اَل: 
َ
ْح َوَعْن َجاِبٍر رض ي هللا عنه ق

َ ْ
ُعوا ُرِمَي َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ رض ي هللا عنه َيْوَم األ

َ
ط

َ
ق
َ
َزاِب ف

ُه، 
َ
َحل

ْ
ك
َ
َحَسَمهُ " أ

َ
مَّ َوِرَمْت َيُدُه  (8)ف

ُ
اِر " ث هُ  ،َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِبالنَّ

َ
َرك

َ
ت
َ
ُه  ، ف

َ
َزف

َ
ن
َ
ف

ُم   " الدَّ
َ
اِنَية

َّ
َحَسَمُه الث

َ
ِقرَّ " ف

ُ
ى ت ي َحتَّ ْفس ِ

َ
رِْج ن

ْ
خ

ُ
 ت

َ
ُهمَّ ال

َّ
اَل: الل

َ
ِلَك ق

َ
ى ذ

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
ْت َيُدُه، ف

َ
خ

َ
َتف

ْ
ان
َ
ف

ُه 
ُ
اْسَتْمَسَك ِعْرق

َ
، ف

َ
ة
َ
َرْيظ

ُ
  ،َعْيِني ِمْن َبِني ق

ً
َرة

ْ
ط

َ
َر ق

َ
ط

َ
َما ق

َ
ِم َسْعِد ْبِن  ،ف

ْ
ى ُحك

َ
وا َعل

ُ
َزل
َ
ى ن َحتَّ

َم 
َ
َحك

َ
ْيِه، ف

َ
ْرِسَل ِإل

ُ
أ
َ
ُهْم  ُمَعاٍذ، ف

ُ
ْن ُيْقَتَل ِرَجال

َ
ُهْم َيْسَتِعيُن ِبِهنَّ  ،أ َراِريُّ

َ
ُهْم َوذ

ُ
َوُيْسَتْحَيا ِنَساؤ

ْرَبَع 
َ
وا أ

ُ
ان
َ
َم هللِا ِفيِهْم "، َوك

ْ
َصْبَت ُحك

َ
اَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: " أ

َ
ق
َ
ْسِلُموَن، ف

ُ ْ
امل

ْتِلِهْم 
َ
 ِمْن ق

َ
َرغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
ٍة، ف

َ
َتَق  ،ِمائ

َ
ف
ْ
َماَت  ان

َ
ُه ف

ُ
 . (9)ِعْرق

 

ْضِر وَعْن  َس ْبَن النَّ
َ
ن
َ
 َوأ

َ
َحة

ْ
ل
َ
َبا ط

َ
نَّ أ

َ
ٍس أ

َ
ن
َ
َواُه أ

َ
َوَياُه َوك

َ
 ِبَيِدِه ك

َ
َحة

ْ
ل
َ
ُبو ط

َ
اُد ْبُن َمْنصُ أ اَل َعبَّ

َ
وٍر َوق

اَل 
َ
ِس ْبِن َماِلٍك ق

َ
ن
َ
 َعْن أ

َ
َبة

َ
ِبي ِقال

َ
وَب َعْن أ يُّ

َ
ُ َعْن أ

َّ
ى َّللا

َّ
ِ َصل

َّ
ِذَن َرُسوُل َّللا

َ
ْه أ

َ
َم أِل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ِل  َعل

ٌس 
َ
ن
َ
اَل أ

َ
ِن ق

ُ
ذ
ُ ْ
ُحَمِة َواأل

ْ
وا ِمْن ال

ُ
ْن َيْرق

َ
َصاِر أ

ْ
ن
َ ْ
ِويُت َبْيٍت ِمْن األ

ُ
ِ ك

َّ
َجْنِب َوَرُسوُل َّللا

ْ
اِت ال

َ
ِمْن ذ

                                                             
 2119صحيح مسلم  (5)
)لذعة( إصابة خفيفة. )توافق الداء( متحقق منها أنها تكون سببا لزوال الداء ال على سبيل التخمين  - 5683البخاري   (6)

 والتجربة.
 5875رواه مسلم  (7)
ْي:  (8)

َ
ع. شرح النووي )ج أ

ْ
َقط

ْ
َحْسِم ال

ْ
ْصُل ال

َ
َع َدَمه، َوأ

َ
َواُه ِلَيْقط

َ
 (348/ ص  7ك

 الجامع الصحيح للسنن واملسانيد  (9)



11 

 

ْضِر َوزَ  ُس ْبُن النَّ
َ
ن
َ
 َوأ

َ
َحة

ْ
ل
َ
ُبو ط

َ
ِهَدِني أ

َ
َم َحيٌّ َوش

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
 َصل

َ
ُبو ط

َ
اِبٍت َوأ

َ
 ْيُد ْبُن ث

َ
َحة

ْ
ل

َواِني
َ
 .(10)ك

 

 
َ
اَل: ك

َ
ٍس ق

َ
ن
َ
َم َبْيَن  َواِنيوفي رواية عند أحمد َعْن أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِ َصل

َّ
 َوَرُسوُل َّللا

َ
َحة

ْ
ل
َ
ُبو ط

َ
أ

ا، 
َ
ُهِرن

ْ
ظ
َ
َما ُنِهيُت َعْنهُ »أ

َ
 .«ف

 

حدثنا على ابن عاصم أخبرني  قال عبد هللا بن أحمد: قرأُت على أبي:وفي مسند أحمد 

، قال: قلت: 
ً
ِوي غالما

ْ
عطاء بن السائب قال: أتيت أبا عبد الرحمن )السلمي(، فإذا هو َيك

، قال عبد هللا ابن مسعود: قال رسوِل هللا صلى هللا هو دواء العربتكويه؟، قال: نعم، 

ِزل داًء إال وقد أنزل معه دعليه وسلم : "
ْ
ه منكم مْن َجِهله، إن هللا عز وجِل لِم ُين

َ
واًء، َجِهل

 ".وَعِلمه منكم من عِلمه

 

اَل:
َ
 ْبِن ُمَضّرٍِب، ق

َ
ة
َ
ْد  وعند الترمذي َعْن َحاِرث

َ
اٍب َوق بَّ

َ
ى خ

َ
ُت َعل

ْ
ل
َ
ِنِه َدخ

ْ
َتَوى ِفي َبط

ْ
 اك

َ
اَل: ، ف
َ
ق

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِبّيِ َصل

ْصَحاِب النَّ
َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
ْنُت َما أ

ُ
ْد ك

َ
ق
َ
ِقيُت، ل

َ
ِء َما ل

َ
ِقَي ِمَن الَبال

َ
ل

 
ْ
ل
َ
ْرَبُعوَن أ

َ
اِحَيٍة ِمْن َبْيِتي أ

َ
َم َوِفي ن

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِبّيِ َصل

ى َعْهِد النَّ
َ
ِجُد ِدْرَهًما َعل

َ
 »ًفا، َوَما أ

َ
ْوال

َ
َول

ا 
َ
َم َنَهان

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِ َصل

َّ
نَّ َرُسوَل َّللا

َ
ْيُت أ َتَمنَّ

َ
ْوَت ل

َ
ى امل َتَمنَّ

َ
ْن ن

َ
َهى أ

َ
ْو ن

َ
 «أ

 

ِد 
َ
اًبا، َوق بَّ

َ
اَل: َسِمْعُت خ

َ
ْيٍس ق

َ
َتَوى َيْوَمِئٍذ َس وفي رواية عند البخاري في صحيحه َعْن ق

ْ
ْبًعا اك

ِنِه 
ْ
اَل: ِفي َبط

َ
ْن »، َوق

َ
ا أ

َ
َم َنَهان

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِ َصل

َّ
نَّ َرُسوَل َّللا

َ
 أ
َ
ْوال

َ
َد  ل

َ
ْوِت ل

َ ْ
ْدُعَو ِبامل

َ
َعْوُت ن

ْيٍء، َولِ 
َ

َيا ِبش 
ْ
ن ْنُقْصُهُم الدُّ

َ
ْم ت

َ
َم َمَضْوا، َول

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ٍد َصل ْصَحاَب ُمَحمَّ

َ
ْوِت، ِإنَّ أ

َ ْ
ا نَّ ِبامل

َراَب 
ُّ
 الت

َّ
ُه َمْوِضًعا ِإال

َ
ِجُد ل

َ
 ن
َ
َيا َما ال

ْ
ن َصْبَنا ِمَن الدُّ

َ
 «أ

 

                                                             
)يرقوا( يستعملوا الرقية وهي التعوذ بالقراءة. )الحمة( سم العقرب ولصابته بإبرته. )األذن(  - 5719رواه البخاري  (10)

 يعرض للغشاء املستبطن لألضالع.وجع األذن. )ذات الجنب( ورم 
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َ
اِفٍع أ

َ
ْقَوةِ هللا عنهما  ُعَمَر رض ينَّ َعْبَد هللِا ْبَن َوَعْن ن

َّ
َتَوى ِمَن الل

ْ
َعْقَرِب (11)اك

ْ
 .(12)، َوُرِقَي ِمَن ال

اَل:وفي رواية عن أبو الزبير 
َ
ِ ْبَن ُعَمَر  ق

َّ
ْيُت َعْبَد َّللا

َ
ْيِه َرأ

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ْصِل أ

َ
ْقَوِة ِفي أ

َّ
َتَوى ِمَن الل

ْ
 .(13)اك

 

ي ف اكتوى بن سعيد؛ قال: بلغني أن أسعد بن زرارة روي في املوطأ عن مالك عن يحيى و 

 ، فمات. من الذبحةزمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره: أن رسول  :البن سعد وفي الطبقات الكبرى 

هللا  ، فلما دخل عليه قال: " قاتلوبه الشوكةهللا صلى هللا عليه وسلم عاد أسعد بن زرارة 

، ثم »يهود، يقولون: لوال دفع عنه، وال أملك له وال لنفس ي شيئا، ال يلوموني في أبي أمامة 

 «يعني بالكي، فكوي وحجر به حلقهأمر به 

 

 يقال: حجر عين البعير: إذا وسم حولها بميسم مستدير.

 

َبراء بن معْ  الحديث:وفي الفائق في غريب 
ْ
أمر من الذْبَحة رور وأخذته َعاد ال

َ
اربلعطه ف ، النَّ

ْبحة
ُّ
 يسوغ ِفيِه  الذ

َ
ى ينطبق َوال حلق َحتَّ

ْ
ن يتورم ال

َ
َباح: أ

ُّ
َبَحة والذ

ُّ
ع من َويْمنَ  ش يء،والذ

يْقتل.
َ
 التنفس ف

 

َبَحة وفي لسان العرب:
َّ
َبحة  (14)الذ

ُّ
خذته الذ

َ
خذ في الَحلِق وربما قتل يقال أ

ْ
بفتح الباء داء يأ

َبحة، ِ
ّ
 بتسكين الباء وجع في  والذ

ُ
ْبحة

ُّ
صمعي الذ

َ
  الحلق،األ

ُ
َبَحة ِ

ّ
بو زيد يقول الذ

َ
وكان أ

ْرحة تخرج في حلق 
َ
ْبَحة ق ِ

ّ
َبحة لهذا الداء، وقال ابن شميل الذ

ُّ
َبحة وج اإِلنسان،والذ

ُّ
ع الذ

 
َ
ْرَحة تظهر فيه فينسّد معها وينقطع النف

َ
ِم وقيل هي ق خذ في الحلق من الدَّ

ْ
 يأ

َ
 َتْقُتل.س ف

 

                                                             
ه إلى أحد جاِنَبْيه.« : اللقوة» (11)

ُ
 داء يصيب الوجه وهي مرض َيْعِرض للَوْجه فُيِميل

 الجامع الصحيح للسنن واملسانيد (12)
 7162شرح معاني اآلثار  (13)
ى يكونه من أسفل االذن الذكري لي معالج من اهل املدينة أن الذبحة معروفة عندهم وهي التهاب في الحلق وكانوا  (14)

 أسفل االذن األخرى على الحلق ، وربما هذا املرض هو ما يسمى علميا )بالدفتيريا( .
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 :
ُ
ْعطة

ُّ
ة في  الل

َ
ه املرأ

ُّ
ط

ُ
خ

َ
و صفرة ت

َ
 بسواد أ

ٌّ
بو خّدها، خط

َ
ِإن كان ِبُعْرِض عنق  زيد:وقال أ

ْعطة
ُّ
ْعطاء واالسم الل

َ
ه  الحديث:وفي  ،الشاة سواد فهي ل

ْ
ت
َ
خذ

َ
نه عاد الَبراَء بن َمْعُرور وأ

َ
أ

واه في 
َ
ي ك

َ
ه بالّنار أ

َ
َعط

َ
َمَر َمن ل

َ
 فأ

ُ
ْبحة

ُّ
  ُعُنقه.الذ

 

ته الذْبَحة فأَمر من 
ْ
ذ
َ
َبراء بن َمْعُرور وأخ

ْ
ه وفي كتاب غريب األثر: أنه عاد ال

َ
َعط

َ
اربالل أي  ،نَّ

واه في 
َ
ط: ُعُنِقه،ك

َ
.َوْسم في الُعُنق  والِعال

ً
 َعْرضا

 

ه أنه كوى أسعد بن زرارة على عاتق: وفي تاج العروس وفي النهاية في غريب الحديث واألثر

 حديدة،برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فحورهوجد وجعا في رقبته  رواية أنه وفي ،حوراء

فانظروا  راءحو إن عهدي به وفي ركبتيه  قال:ومنه في الحديث " أنه ملا أخبر بقتل أبي جهل 

 ذلك فنظروا فرأوه " يعني أثر كية كوي بها. 

 

 ،فأدارهاه الكية كأنه رجعها وحوره إذا كواه هذ رجع،كية مدورة من حار يحور إذا  الحوراء:

 وقيل سميت حوراء ألن موضعها يبيض من أثر الكي.

 

 املكشوح املرادّي الذي يقول:وممن اكتوى فبرص  :(15)يقول الجاحظ

 فما وضحي من داء سوء علمته ... ولكّن كّي الّنار في الجلد يوضح

 

 ونحن نقول إنه ليس ههنا خالف :قال أبو محمد بن قتيبةل تأويل مختلف الحديث وفي 

  :والكي جنسان أحدهما، ولكل واحد موضع فإذا وضع به زال االختالف 

 

كما يفعل كثير من أمم العجم فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهم من كي الصحيح لئال يعتل 

غير علة بهم يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم األسقام قال أبو محمد 

اسان رجال من أطباء الترك معظما عندهم يعالج بالكي وأخبرني وترجم ذلك ورأيت بخر 

ر ذلك من وغيالحمى والبرسام  والصفار والسل والفالج عنه مترجمه أنه يشفى بالكي من 

يعمد إلى العليل فيشده بالقمط شدا شديدا حتى يضطر العلة إلى األدواء العظام وأنه 

                                                             
 كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن  (15)
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حيح وأنه أيضا يكوي الص ،ذلك املوضع فيلذعه بهموضع من الجسد ثم يضع املكوى على 

لئال يسقم فتطول صحته وكان مع هذا يدعي أشياء من استنزال املطر ولنشاء السحاب 

في غير وقته ولثارة الريح مع أكاذيب كثيرة وحماقات ظاهرة بينة وأصحاب يؤمنون بذلك 

ل يرجع منه إلى قليويشهدون له على صدق ما يقول وقد امتحناه في بعض ما ادعى فلم 

 وال كثير.

 

وكانت العرب تذهب هذا املذهب في جاهليتها وتفعل شبيها بذلك في اإلبل إذا وقعت النقبة 

تخرج باإِلبل متفرقة في مشافرها وقوائمها والُعرُّ بالضم قروح مثل الُقَوباء فيها أو العر 

حاُح لئال  َوى الّصِ
ْ
صفر فُتك

َ
ْعِديها امِلراُض يسيل منها مثُل املاء األ

ُ
لنابغة وقد ذكر ذلك ا، ت

 في قوله للنعمان :

 راتع وهو   يكوى غيره ه ... كذي العر ــــوتركت فحملتني ذنب امرئ 

 ومثله قول الشاعر:

ُم 
َ
 ويسل

ً
وي َصِحيحا

ْ
 ... كِذي الُعّرِ إذ َيك

ً
 لتعِذر جانيا

ً
با
ْ
ْيَت لي ذن  تجنَّ

 

توى وقال فيه لم يتوكل من اك وسلم وهذا هو األمر الذي أبطله رسول هللا صلى هللا عليه 

ألنه ظن أن اكتواءه ولفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح يدفع عنه قدر هللا تعالى ولو 

توكل عليه وعلم أن ال منجى من قضائه لم يتعالج وهو صحيح ولم يكو موضعا ال علة به 

  .ليبرأ العليل

 

أما الجنس اآلخر فكي الجرح إذا نغل ولذا سأل دمه فلم ينقطع وكي العضو إذا قطع أو و 

عالجه يذكر تالباهلي قال بن أحمر بطنه وبدنه )االستسقاء( من سقي وكي عروق حسمه 

       :يسقحين 

 (17)والتددت ألدة ... وأقبلت أفواه العروق املكاويا (16)يشربت الشكاع

 

                                                             
ض اللد: أن يؤخذ بلسان املري، الشكاعى: من دق النبات، وهى دقيقة العيدان صغيرة خضراء، والناس يتداوون بها.   (16)

يمد إلى أحد شدقيه ويوجر فى اآلخر الدواء فى الصدف بين اللسان وبين الشدق، واللدود، بفتح الالم: هو الدواء الذى ف

 «ألدة»يسقى بهذه الصفة، وجمعه 
ُعُروق تِلي قبالة املكاوي. (17)

ْ
َواه ال

ْ
ف
َ
ي جعلت أ

َ
 املكاوي: جمع املكواة َوِهي َما يكون ِبِه. أ
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 :بن قتيبة الدينوريال وفي كتاب الشعر والشعراء 

 (18)ما هيا ـــــــيوضّم فؤادى نوطة ه  وكيف وقد جّربت تسعين حّجة ... 

ــّى، وما يجدون إال الهــــة ... إلـــــــــــــــّل عام يدعوان أطبّ ـك ــــــــــــــــيوف  واهياــــــــــــــ

 ... إلى جنبه عرقا من الداء ساقيافإن تحسما عرقا من الّداء تتركا 

 ، سواء عليكما ... أداويتما العصرين أم ال تداوياجلديفال تحرقا 

 لت أفواه العروق املكاوياــأقبو والتددت ألّدة ...  ــياعـشربت الشك

ــــّم القـــــــا ... إذا هللا حـــــــــان ضّرنـــربنا وداوينا، وما كـــــش  تــ
ّ

 داوياــــــــدر أال

 

 
 نبات الشكاعـي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
النوطة: ورم فى الصدر.، األطبة: جمع قلة لطبيب، واألطباء جمع كثرة. الهواهي: التخاليط واألباطيل واللغو من   (18)

 القول.
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 في حكم الكي بالنارفتوى فصل 

 

 . في رأس املريض أو بعض جسده؟ هل يجوز الكي بالنار : 2س

ملا ثبت  ؛ويرجى أن ينفعه هللا به، يجوز كي املريض بالنار لعالجه إذا احتاج إلى ذلك: 2ج

ب طبيبا إلى أبي بن كع -صلى هللا عليه وسلم  -بعث رسول هللا »عن جابر بن عبد هللا قال: 

 ( « 1)فقطع منه عرقا ثم كواه عليه 

 

ه وسلم صلى هللا علي -ملا رمي، كواه النبي  -رض ي هللا عنه  -وما ثبت من أن سعد بن معاذ »

 ( « 2)بمشقص في أكحله  -

 

وى أسعد ك -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي » -رض ي هللا عنه  -وملا رواه الترمذي عن أنس 

  .وقال: حسن غريب( « 3)بن زرارة من الشوكة 

 

ه وسلم صلى هللا علي -أن النبي  -رض ي هللا عنهما  -وملا رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 

الشفاء في ثالث: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن »قال:  -

 ( « 5)وما أحب أن أكتوي »وفي لفظ آخر: ( « 4) الكي

 

بأنه من أسباب الشفاء على جواز العالج به  -صلى هللا عليه وسلم  -فدل فعله ولخباره 

عند الحاجة إليه، وأما نهيه أمته عن الكي فيحمل على ما إذا لم يحتج إليه املريض؛ 

م واألفضل؛ ملا فيه من زيادة األلإلمكان العالج بغيره، أو على أن العالج به خالف األولى 

  .والشبه بتعذيب هللا العصاة بالنار

 

عن نفسه بأنه ال يحب أن يكتوي، وأثنى على  -صلى هللا عليه وسلم  -ولهذا أخبر النبي 

  .الذين ال يكتوون؛ لكمال توكلهم على هللا

 

عالج في من الوينبغي أن يتولى ذلك خبير بشؤون الكي، ليكوي من يحتاج إلى هذا النوع 

 املوضع املناسب من جسده، ويراعي ظروف املريض وأحواله.

 وباهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

 عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

 هللا بن بازعبد هللا بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد 

 

 (1445السؤال الثاني من الفتوى رقم )

 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
( ، وابن 3864برقم ) 197/  4اود ( واللفظ له، وأبو د2207، برقم )1730/  4، ومسلم 371، 315، 303/  3( أحمد 1)

/  4( ، والطحاوي في )شرح املعاني( 2288، 2287برقم ) 192، 191/  4( ، وأبو يعلى 3493برقم ) 1156/  2ماجه 

 .342/  9( ، والبيهقي 1016برقم ) 14/  3، وعبد بن حميد 417، 214/  4، والحاكم 321

برقم  1731/  4، ومسلم 386، 363، 350، 312/  3: أحمد -عنهما رض ي هللا  -( رواه من حديث جابر بن عبد هللا 2)

 54/  8( ، والنسائي في )الكبرى( 1582، برقم )145 - 144/  4( ، والترمذي 3866برقم ) 200/  4( ، وأبو داود 2208)

 ( .3494برقم ) 1156/  2( ط: مؤسسة الرسالة، وابن ماجه 8626برقم )

( ، 6080برقم ) 443/  13( ، وابن حبان 3583برقم ) 275/  6( ، وأبو يعلى 2050برقم ) 390/  4( الترمذي 3)

 .342/  9، والبيهقي 417/  4، والحاكم 321/  4والطحاوي في )شرح املعاني( 

 ( .1/246( ، مسند أحمد بن حنبل )3491( ، سنن ابن ماجه الطب )5680( صحيح البخاري الطب )4)

 (.3/343) ( ، مسند أحمد بن حنبل2205، صحيح مسلم السالم )( 5683صحيح البخاري الطب ) (5)
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ِّ  فصل
ي 
َ
ك
ْ
 كتاب نيل األوطار للشوكاني فيال

اَل: رض ي هللا عنه َعْن َجاِبٍر 
َ
 َرُسوُل »ق

َ
ىَبَعث

َّ
ِ َصل

َّ
ْيِه  َّللا

َ
ُ َعل

َّ
ىَّللا

َ
َم إل

َّ
  َوَسل

َ
َبّيِ ْبِن ك

ُ
ِبيًبا أ

َ
ْعٍب ط

َواهُ 
َ
مَّ ك

ُ
ا ث

ً
َع ِمْنُه ِعْرق

َ
ط

َ
ق
َ
ْحَمُد  «.ف

َ
 َوُمْسِلٌم.َرَواُه أ

 

ْيًضا: رض ي هللا عنه َوَعْن َجاِبٍر 
َ
نَّ »أ

َ
ىأ

َّ
ِبيَّ َصل ْيِه  النَّ

َ
ُ َعل

َّ
َوى َّللا

َ
َم ك

َّ
ي َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ فِ  َوَسل

ْيِن 
َ
ت ُحِلِه َمرَّ

ْ
ك
َ
 ِبَمْعَناُه.َرَواُه اْبُن َماَجْه َوُمْسِلٌم  «.أ

 

ٍس 
َ
ن
َ
نَّ : »رض ي هللا عنه َوَعْن أ

َ
ىأ

َّ
ِبيَّ َصل ْيِه  النَّ

َ
ُ َعل

َّ
َوى َّللا

َ
َم ك

َّ
 ِمْن  َوَسل

َ
ْسَعَد ْبَن ُزَراَرة

َ
أ

ِة 
َ
ْوك

َّ
 َحَسٌن (19)«الش

ٌ
اَل: َحِديث

َ
ْرِمِذيُّ َوق ِ

ّ
ِريٌب.. َرَواُه الت

َ
 غ

 

ِغيَرِة 
ُ ْ
 َعْن َوَعْن امل

َ
ْعَبة

ُ
ىَعْن ش

َّ
ِبّيِ َصل

ْيِه  النَّ
َ
ُ َعل

َّ
هُ َّللا نَّ

َ
َم أ

َّ
اَل:  َوَسل

َ
 »ق

َ
ْرق

َ
ْو اْست

َ
َتَوى أ

ْ
ْد َمْن اك

َ
ق
َ
ى ف

ِل 
ُّ
َوك َحهُ « َبِرَئ ِمْن التَّ ْرِمِذيُّ َوَصحَّ ِ

ّ
ْحَمُد َواْبُن َماَجْه َوالت

َ
 َرَواُه أ

 

اٍس  ِبيِّ َعْن ما رض ي هللا عنهَوَعْن اْبِن َعبَّ ى النَّ
َّ
ْيِه  َصل

َ
ُ َعل

َّ
اَل َّللا

َ
َم ق

َّ
 : »َوَسل

َ
اُء ِفي ث

َ
ف ِ

ّ
ٍة: ِفي الش

َ
ث

َ
ال

ّيِ 
َ
ك
ْ
ِتي َعْن ال مَّ

ُ
َهى أ

ْ
ن
َ
ٍة ِبَناٍر، َوأ يَّ

َ
ْو ك

َ
ْرَبِة َعَسٍل، أ

َ
ْو ش

َ
ِة َمْحَجٍم، أ

َ
ْرط

َ
اِريُّ « ش

َ
ُبخ

ْ
ْحَمُد َوال

َ
َرَواُه أ

 َماَجْه.َواْبُن 

 

نَّ َرُسوَل »َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن: 
َ
ىأ

َّ
ِ َصل

َّ
ْيِه  َّللا

َ
ُ َعل

َّ
َهىَّللا

َ
َم ن

َّ
  َوَسل

َ
َتَوْيَنا ف

ْ
اك

َ
ّيِ ف

َ
ك
ْ
َما َعْن ال

َجْحَن 
ْ
ن
َ
 أ

َ
ْحَن َوال

َ
ل
ْ
ف
َ
  «.أ

َ
ْحَنا، َوال

َ
ل
ْ
ف
َ
َما أ

َ
اَل: ف

َ
ْرِمِذيُّ َوق ِ

ّ
َحُه الت َساِئّي َوَصحَّ

َّ
 الن

َّ
 إال

ُ
ْمَسة

َ
خ

ْ
َرَواُه ال

َجْحَنا.
ْ
ن
َ
 أ

 

  

                                                             
َماالحديث روي بعدة طرق ومنها  (19)

ُ
َبا أ

َ
َم َعاَد أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِبيَّ َصل نَّ النَّ

َ
 ْبِن َسْهٍل ْبِن ُحَنْيٍف أ

َ
َماَمة

ُ
ِبي أ

َ
ْسَعَد َم َعْن أ

َ
 أ
َ
ة

َع عنه 
َ
 َدف

َ
ال
َ
وَن أ

ُ
ا ِلَيُهوَد َيُقول

َ
ُت َهذ ّيِ

َ ْ
َس امل

ْ
َم ِبئ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِبيُّ َصل َقاَل النَّ

َ
َمَر ِبِه  وال أملك له وال لنفس يبن َبْدٍر ف

َ
أ
َ
شيئا ف

ِة 
َ
ْوك ِوَي ِمَن الشَّ

ُ
ك
َ
َم ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِ َصل

َّ
ى َماَت.  َرُسوُل َّللا  َيِسيًرا َحتَّ

َّ
 ِإال

َ
َماَمة

ُ
ُبو أ

َ
 أ
ْ
َبث

ْ
ْم َيل

َ
ل
َ
ّيِ ف

َ
ك
ْ
َق ُعُنُقُه ِبال ّوِ

ُ
 اط

ُ
ة
َ
ْعُروف

َ ْ
مل

ِة 
َ
ْوك َتَوى ِمْنَها  ِمَن الشَّ

ْ
ْد ُيك

َ
َجْنِب َوق

ْ
اُت ال

َ
ِهَي ذ

َ
 ف

ُ
ْوَصة ا الشَّ مَّ

َ
 َوأ

ُ
ْبَحة

ُّ
ْيًضاَوِهَي الذ

َ
ملعاني االتمهيد ملا في املوطأ من أنظر  .أ

 467واألسانيد 
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ِّ في يقول الشوكاني و 
ي 
َ
ك
ْ
ي ال  َباُب َما َجاَء فِّ

ُه: )
ُ
ْول

َ
اق

ً
َع ِمْنُه ِعْرق

َ
ط

َ
ق
َ
اَل اْبُن ف

َ
َح ِعْنَدُه، ق َرجَّ

َ
ِبيَب ُيَداِوي ِبَما ت

َّ
نَّ الط

َ
ى أ

َ
ِلَك َعل

َ
ْسُتِدلَّ ِبذ

ُ
( ا

َداِوي بِ  َن التَّ
َ
ْمك

َ
ُه َمَتى أ نَّ

َ
ى أ

َ
اُء َعل ِطبَّ

َ ْ
َق األ

َ
ف ْد اتَّ

َ
َن: َوق

َ
 َرْسال

َ
ُه، ف

َ
ْوق

َ
ى َما ف

َ
ُل إل

َ
َتق

ْ
 ُين

َ
ِ ال

ّ
ف

َ
خ
َ ْ
َمَتى األ

ِب 
َّ
َرك

ُ ْ
ى امل

َ
 ُيْعَدُل إل

َ
َبِسيِط ال

ْ
َن ِبال

َ
ْمك

َ
َواِء، َوَمَتى أ ى الدَّ

َ
ُل إل

َ
َتق

ْ
 ُين

َ
اِء ال

َ
ِغذ

ْ
َداِوي ِبال َن التَّ

َ
ْمك

َ
، َوَمَتى أ

ى 
َ
 ُيْعَدُل إل

َ
َواِء ال َن ِبالدَّ

َ
ْمك

َ
ِحَجاَمِة أ

ْ
ْم ال

َ
َن بِ ، َوَمَتى أ

َ
ِحَجاَمِة ك

ْ
ِعْرِق. ال

ْ
ِع ال

ْ
ط

َ
ى ق

َ
 ُيْعَدُل إل

َ
 ال

 

َما 
َ
 " ك

ٌ
َمة

َ
ُعُروِق َمْسق

ْ
ُع ال

ْ
ط

َ
ِ ْبِن َجَواٍد " ق

َّ
اِمِل ِمْن َحِديِث َعْبِد َّللا

َ
ك
ْ
ْد َرَوى اْبُن َعِدّيٍ ِفي ال

َ
َوق

َم   " َوِلنَّ
ٌ
اِء َمْهَرَمة

َ
َعش

ْ
ْرُك ال

َ
ْرِمِذّيِ َواْبُن َماَجْه " ت ِ

ّ
ارُِج ِفي الت

َ
خ

ْ
ُم ال ِطَع الدَّ

َ
ِع ِلَيْنق

ْ
ط

َ
ق
ْ
َواُه َبْعَد ال

َ
ا ك

ُه: )
ُ
ْول

َ
وِع ق

ُ
ْقط

َ ْ
ِعْرِق امل

ْ
َوى َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ ِمْن ال

َ
 .( ك

 

 : يُّ
َ
ك
ْ
ْو ال

َ
ُرُج أ

ْ
 َيخ

َ
ُيْحَرَق َوُيْحَبَس َدُمُه َوال

َ
وٍل ل

ُ
ى ُعْضٍو َمْعل

َ
ْن ُيْحَمى َحِديٌد َوُيوَضُع َعل

َ
ُهَو أ

ِط 
َ
ْد َجاَء ِلَيْنق

َ
ُم، َوق َرَج ِمْنُه الدَّ

َ
ِذي خ

َّ
ِعْرُق ال

ْ
ْهيُ َع ال ، َوَجاَءْت  النَّ ّيِ

َ
ك
ْ
 َعْن ال

ُ
َصة

ْ
خ ِفيِه، الرُّ

 ِلَسْعٍد ِلَبَياِن 
ُ
َصة

ْ
خ َر َجَواِزِه َوالرُّ

َ
 ِبَدَواٍء آخ

َ
ة
َّ
ِعل

ْ
ْن ُيَداِوَي ال

َ
ُجُل أ  َيْقِدُر الرَّ

َ
 ال

ُ
  .َحْيث

 

ْهيُ  َما َوَرَد النَّ ْعِذيٌب  َوِلنَّ
َ
يَّ ِفيِه ت

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
َر أِل

َ
 ِبَدَواٍء آخ

َ
ة
َّ
ِعل

ْ
ْن ُيَداِوَي ال

َ
ى أ

َ
ُجُل َعل  َيْقِدُر الرَّ

ُ
َحْيث

ى 
َ
يَّ َيْبق

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
ى، َوأِل

َ
َعال

َ
ُ ت

َّ
اِر َوُهَو َّللا  َربُّ النَّ

َّ
اِر إال َب ِبالنَّ ِ

ّ
ْن ُيَعذ

َ
 َيُجوُز أ

َ
اِر، َوال ٌر ِمنْ ِبالنَّ

َ
ث
َ
ُه أ

اِحٌش، 
َ
ْرَبَعِة َوُهَما ف

َ ْ
ّيِ األ

َ
ك
ْ
َواِع ال

ْ
ن
َ
ْوَعاِن ِمْن أ

َ
اِن ن

َ
ْهُي َوَهذ ِفْعِل النَّ

ْ
: َوَجَواُزهُ َعْن ال

ُ
اِلث

َّ
، َوالث

ُه 
َ
َرك

َ
ى َمْن ت

َ
َناُء َعل

َّ
اِبُع: الث َم، َوالرَّ دَّ

َ
ق
َ
ْد ت

َ
 َوق

َ
ة َجنَّ

ْ
وَن ال

ُ
ل
ُ
ِذيَن َيْدخ

َّ
ًفا ال

ْ
ل
َ
ْبِعيَن أ َحِديِث السَّ

َ
َدُم عَ ك

ِتِه  ِحيَحْيِن "  َمَحبَّ َحِديِث الصَّ
َ
َتِوَي ك

ْ
ك
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ى َعَدُم َوَما أ

َ
ْول
َ ْ
نَّ األ

َ
ى أ

َ
ِتِه َيُدلُّ َعل َعَدُم َمَحبَّ

َ
" ف

ْربَ 
َ ْ
َعاُرَض َبْيَن األ

َ
 ت

َ
ُه ال نَّ

َ
َن أ َتَبيَّ

َ
ى، ف

َ
ْول
َ
ُه أ

َ
ْرك

َ
ْن ت

َ
ى أ

َ
ْرِكِه َيُدلُّ َعل

َ
ى ت

َ
َناُء َعل

َّ
 ِة. عَ ِفْعِلِه، َوالث

 

نَّ ِفيِه 
َ
ْفًعا َوأ

َ
نَّ ِفيِه ن

َ
ّيِ أ

َ
ك
ْ
ِمِه ِفي ال

َ
ال

َ
: ُعِلَم ِمْن َمْجُموِع ك

َ
ِد ْبُن َحْمَزة ُبو ُمَحمَّ

َ
ْيُخ أ

َّ
اَل الش

َ
 ق

 
َ
َعال

َ
ِ ت

َّ
َباُر َّللا

ْ
ِريٌب ِمْنُه إخ

َ
ِلُب، َوق

ْ
غ
َ
ِة ِفيِه أ َضرَّ

َ ْ
نَّ َجاِنَب امل

َ
َهى َعْنُه ُعِلَم أ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
 ف

ً
ة نَّ ِفي  ىَمَضرَّ

َ
أ

ًصا  خَّ
َ
َتَهى ُمل

ْ
َناِفِع ان

َ ْ
ُم ِمْن امل

َ
ْعظ

َ
ِتي ِفيَها أ

َّ
َضارَّ ال

َ ْ
نَّ امل

َ
َمَها؛ أِل مَّ َحرَّ

ُ
ْمِر َمَناِفَع ث

َ
خ

ْ
 ، ال

َ
ُه: ق

ُ
)ِمْن ْول

ِة 
َ
ْوك

َّ
 الش

ْ
و ال

ُ
ْعل

َ
 ت
ٌ
َهاَيِة: ِهَي ُحْمَرة اَل ِفي الّنِ

َ
اُموِس، ق

َ
ق
ْ
َما ِفي ال

َ
 ك

ٌ
َجَس ( ِهَي َداٌء َمْعُروف

ْ
َد َوْجَه َوال

ا 
َ
 " َوِلذ

ُ
َحِديث

ْ
 َوِمْنُه ال

ٌ
ة
َ
ْوك

َ
َل، ِفي ِجْسِمِه ش

َ
ا َدخ

َ
ِلَك إذ

َ
ذ
َ
ٌك، َوك وَّ

َ
ُهَو ُمش

َ
اُل ِمْنُه ِشيَك ف

َ
ُيق

اِش.
َ
ْنق ِ

ْ
َراُجَها ِبامل

ْ
اِشَها َوُهَو إخ

َ
ِتق

ْ
ى ان

َ
 َيْقِدُر َعل

َ
ال

َ
 ف

ٌ
ة
َ
ْوك

َ
ْتُه ش

َ
اك

َ
ا ش

َ
ْي إذ

َ
َش " أ

َ
َتق

ْ
 ان

َ
ال

َ
 ِشيَك ف
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ُه: )
ُ
ْول

َ
ِل ق

ُّ
َوك ْد َبِرَئ ِمْن التَّ

َ
ق
َ
َنْت ف َضمَّ

َ
ْد ت

َ
َباِب ق

ْ
ا ال

َ
ِتي ِفي َهذ

َّ
ّيِ ال

َ
ك
ْ
 ال

ُ
َحاِديث

َ
َهْدِي: أ

ْ
اَل ِفي ال

َ
( ق

َحُدَها: 
َ
َياَء: أ

ْ
ش

َ
 أ
َ
ْرَبَعة

َ
هُ أ

ُ
ْعل اِنيَها:  ،فِّ

َ
هِّ ث تِّ

ُم َمَحبَّ
َ
اِلُثَها: َعد

َ
هُ ، ث

َ
َرك

َ
ى َمْن ت

َ
اُء َعل

َ
ن
َّ
ْهُي : ُعَهاَرابِ ، الث

َّ
الن

هُ 
ْ
ِ َعن

َّ
َعاُرَض ِفيَها ِبَحْمِد َّللا

َ
 ت

َ
ى َجَوازِّهِّ ، َوال

َ
ُه َيُدلُّ َعل

َ
ْعل  فِّ

نَّ إِّ
َ
ى  ،ف

َ
 َيُدلُّ َعل

َ
هِّ ل تِّ

مِّ َمَحبَّ
َ
َوَعد

ُل 
َ
ض

ْ
ف
َ
ُه أ

َ
ْرك

َ
نَّ ت

َ
ى أ

َ
يهِّ َيُدلُّ َعل ارِّكِّ

َ
ى ت

َ
اُء َعل

َ
ن
َّ
ُه، َوالث

ْ
ن عِّ مِّ

ْ
ن
َ ْ
هُ  ،امل

ْ
ْهُي َعن

َّ
ى َس  َوالن

َ
ا َعل يلِّ إمَّ ِبِّ

 ٍ ي 
َ
ى ك

َ
اُج َمَعُه إل

َ
ي َيْحت ذِّ

َّ
ْوعِّ ال

َّ
ْو َعْن الن

َ
ٍة أ

َّ
ل ْن ُدونِّ عِّ َيارِّ مِّ تِّ

ْ
خ َجْمُع َبْيَن َهِذِه  الِّ

ْ
َتَهى. َوِقيَل ال

ْ
ان

نَّ 
َ
َحاِديِث أ

َ ْ
َما يَ األ

َ
ةِّ ك

َّ
ل عِّ

ْ
ْبَل ُحُدوثِّ ال

َ
اء  ق

َ
د َواُء اْبتِّ تِّ

ْ
ك ُه ُهَو الِّ

ْ
يَّ َعن هِّ

ْ
ن
َ ْ
ُم، امل َعاجِّ

َ ْ
ُه األ

ُ
َعل

ْ
ف

ةِّ 
َّ
ل عِّ

ْ
 ُحُدوثِّ ال

َ
َواُء َبْعد تِّ

ْ
ك َباُح ُهَو الِّ

ُ ْ
  .َوامل

 

ُه: )
ُ
ْول

َ
ِة ِمْحَجٍم ق

َ
ْرط

َ
ُه: )ِفي ش

ُ
ْول

َ
ِجيِم. ق

ْ
ْتِح ال

َ
ِة َوف

َ
ْهَمل

ُ ْ
وِن امل

ُ
يِم َوُسك ِ

ْ
ْسِر امل

َ
ْرَبِة ( ِبك

َ
ْو ش

َ
(  َعَسٍل أ

ُر 
َّ
ك
َ
َعَسُل ُيذ

ْ
ْتِح: ال

َ
ف
ْ
اَل ِفي ال

َ
ِة.ق

َ
ائ ِ

ْ
ى امل

َ
ِزيُد َعل

َ
ُه ت

ُ
ْسَماؤ

َ
 َوأ

ُ
ث نَّ

َ
 َوُيؤ

 

ُه: )
ُ
ْول

َ
ّيِ ق

َ
ك
ْ
ِتي َعْن ال مَّ

ُ
َهى أ

ْ
ن
َ
نَّ َوأ

َ
ْهِلِه أِل

َ
ّبِ ِعْنَد أ ِ

ّ
 ِمْن َبِديِع الط

ُ
َحِديث

ْ
ا ال

َ
: َهذ َوِويُّ اَل النَّ

َ
( ق

 
َ
ة ِئيَّ

َ
ْمَراَض ااِلْمِتال

َ ْ
 األ

ٌ
ة يَّ وْ َدَموِّ

َ
  أ

ٌ
ة يَّ َراوِّ

ْ
وْ  َصف

َ
 َسْودَ   أ

ٌ
ة يَّ وْ اوِّ

َ
   أ

ٌ
ة يَّ مِّ

َ
غ
ْ
 َبل

ً
ة ْت َدَمِويَّ

َ
ان
َ
ِإْن ك

َ
، ف

 
َّ

ِل الال َسّهِ
ُ ْ
ْسَهاِل ِبامل ِ

ْ
َها ِباإل

ُ
اؤ

َ
ِشف

َ
َباِقَيِة ف

ْ
ِة ال

َ
ث

َ
ال
َّ
ْت ِمْن الث

َ
ان
َ
ِم، َوِلْن ك َراُج الدَّ

ْ
َها إخ

ُ
اؤ

َ
ِشف

َ
ِئِق ف

ْيِه 
َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
َه َصل بَّ

َ
ُه ن نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ٍط ِمْنَها، ف

ْ
ل
َ
ّلِ خ

ُ
ِت َوبِ  ِبك

َ
ال َسّهِ

ُ ْ
ى امل

َ
َعَسِل َعل

ْ
َم ِبال

َّ
ِحَجاَمِة اَوَسل

ْ
ى  ل

َ
َعل

ِم ِبَها َوبِ  َراِج الدَّ
ْ
ْصِد إخ

َ
ف
ْ
ُه ُيْسَتْعَمُل ِعْنَد َعَدِم  ال نَّ

َ
يُّ أِل

َ
ك
ْ
ِكَر ال

ُ
ِق َوَما ِفي َمْعَناَها، َوذ

َ
َعل

ْ
َوَوْضِع ال

آِخُر 
َ
ْحِوَها، ف

َ
ُروَبِة َون

ْ
ش
َ ْ
ْدِوَيِة امل

َ ْ
ْفِع األ

َ
. ن يُّ

َ
ك
ْ
ّبِ ال ِ

ّ
 الط

 

ْيهِّ 
َ
رَّ إل

َ
ى ُيْضط ِّ َحتَّ

ي 
َ
ك
ْ
ال جِّ بِّ

َ
ال عِّ

ْ
يرِّ ال خِّ

ْ
أ
َ
ى ت

َ
 إل

ٌ
اَرة

َ
ُه إش

ْ
ْهُي َعن

َّ
  ،َوالن

َ
ِم ا ِفيِه ِمْن اْسِتْعَجامل

َ
ل
َ ْ
ِل األ

ُه: )
ُ
ْول

َ
ّيِ ق

َ
ك
ْ
ِم ال

َ
ل
َ
 ِمْن أ

َ
ْضَعف

َ
وُن أ

ُ
ْد َيك

َ
ٍم ق

َ
ل
َ
ِع أ

ْ
ِديِد ِفي َدف

َّ
 الش

َ
ّيِ ف

َ
ك
ْ
َهى َعْن ال

َ
َتَوْيَنان

ْ
اَل اْبُن  (اك

َ
ق

ْمَرا
َ ْ
ِء ِباأل

َ
ُروَرِة ِبااِلْبِتال يُّ ِعْنَد الضَّ

َ
ك
ْ
ُه ُيَباُح ال نَّ

َ
ى أ

َ
 إل

ٌ
اَرة

َ
 ِفيَها إش

ُ
َواَية َن: َهِذِه الّرِ

َ
ْزِمَنِة ِض َرْسال

ُ ْ
 امل

 
َ

ال
َ
ْرِكِه، أ

َ
ُك ِعْنَد ت

َ
َهال

ْ
 ال

ُ
اف

َ
يُّ َوُيخ

َ
ك
ْ
 ال

َّ
 َيْنَجُع ِفيَها إال

َ
ِتي ال

َّ
ِطْع ال

َ
ْم َيْنق

َ
ا ل
َّ َ
َوى َسْعًدا مل

َ
َراُه ك

َ
ُم ت  الدَّ

َهى 
َ
ُه، َون

ُ
ْو ِرْجل

َ
ُع َيُدُه أ

َ
ْقط

ُ
َوى َمْن ت

ْ
َما ُيك

َ
ُروِجِه ك

ُ
َرِة خ

ْ
ث
َ
َك ِمْن ك

َ
َهال

ْ
ْيِه ال

َ
 َعل

َ
اف

َ
ِمْن ُجْرِحِه َوخ

اَن َموْ 
َ
اَن ِبِه َباُسوٌر َوك

َ
ُه ك نَّ

َ
ّيِ أِل

َ
ك
ْ
َن ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن َعْن ال َتَعيَّ

َ
َنَهاُه َعْن كيه، ف

َ
ًرا ف

َ
ط

َ
 ِضُعُه خ

 
ٌ
وف

ُ
ا ِبَمْن ِبِه َمَرٌض َمخ اصًّ

َ
ْهُي خ وَن النَّ

ُ
ْن َيك

َ
اَء  ،أ

َ
 ِشف

َ
ا ال

َ
اِفي مِل

َّ
نَّ الش

َ
وا َيَرْوَن أ

ُ
ان
َ
َعَرَب ك

ْ
نَّ ال

َ
َوأِل

 
َ
َتِو َهل

ْ
ْم َيك

َ
نَّ َمْن ل

َ
، َوَيْعَتِقُدوَن أ يُّ

َ
ك
ْ
َواِء ُهَو ال ُه ِبالدَّ

َ
ِإنَّ ل

َ
ِة، ف يَّ ْجِل َهِذِه الّنِ

َ
َنَهاُهْم َعْنُه أِل

َ
َك، ف

اِفي.
َّ
ى ُهَو الش

َ
َعال

َ
َ ت

َّ
 َّللا
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 :
َ
َتْيَبة

ُ
اَل اْبُن ق

َ
ْل َمْن ق

َّ
ْم َيَتَوك

َ
ِذي ِقيَل ِفيِه ل

َّ
ا ال

َ
َهذ

َ
 َيْعَتلَّ ف

َّ
ال
َ
ِحيِح ِلئ يُّ الصَّ

َ
َساِن ك

ْ
يُّ ِجن

َ
ك
ْ
ال

ْن يَ 
َ
ُه ُيِريُد أ نَّ

َ
َتَوى أِل

ْ
ْفِسِه اك

َ
َدَر َعْن ن

َ
ق
ْ
َع ال

َ
ِطْع َدُمُه ِبِإْحَراٍق  ،ْدف

َ
ْم َيْنق

َ
ا ل

َ
ُجْرِح إذ

ْ
يُّ ال

َ
اِني ك

َّ
َوالث

َداِوي  يُّ ِللتَّ
َ
ك
ْ
اَن ال

َ
ا ك

َ
ا إذ مَّ

َ
، َوأ ِ

َّ
اُء ِبَتْقِديِر َّللا

َ
ف ِ

ّ
ا الش

َ
ِفي َهذ

َ
ِطَع ف

ُ
ا ق

َ
ُعْضُو إذ

ْ
ْيِرِه، َوال

َ
 غ

َ
ِذي ا َوال

َّ
ل

ْن َيْنَجَح 
َ
ّيِ َيُجوُز أ

َ
ك
ْ
 ال

ُ
َحاِديث

َ
َنْت أ َضمَّ

َ
ْد ت

َ
َرُب. َوق

ْ
ق
َ
َراَهِة أ

َ
ك
ْ
ى ال

َ
ُه إل ِإنَّ

َ
 َيْنَجَح ف

َ
ْن ال

َ
َوَيُجوُز أ

َم. دَّ
َ
ق
َ
َما ت

َ
َواٍع ك

ْ
ن
َ
 أ
َ
ْرَبَعة

َ
 أ

 

ُه: )
ُ
ْول

َ
َجْحَن ق

ْ
ن
َ
 أ

َ
ْحَن َوال

َ
ل
ْ
ف
َ
َما أ

َ
اِث ِفيِهَما، َيعْ ف

َ
ن ِ
ْ

 ِبُنوِن اإل
ُ
ِحيَحة  الصَّ

ُ
َواَية ا الّرِ

َ
ذ
َ
َك ِني تِ ( َهك

ْ
ل

 ُيْف 
َ
ْيف

َ
َم ِفي ِفْعِلِهنَّ َوك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِبيَّ َصل ْفَنا النَّ

َ
ال
َ
َتَوْيَناُهنَّ َوخ

ْ
ِتي اك

َّ
اِت ال يَّ

َ
ك
ْ
ْو َيْنَجُح ِل ال

َ
ُح أ

 
َ
اٍت أِل يَّ

َ
َتَوْيَنا ك

ْ
اك

َ
ْقِديُر ف التَّ

َ
ا ف

َ
ى َهذ

َ
ِريَعِة، َوَعل

َّ
 ِفيِه َصاِحُب الش

َ
وِلف

ُ
ْيٌء خ

َ
َماش 

َ
ْحَن  ْوَجاٍع ف

َ
ل
ْ
ف
َ
أ

َجْحَن،
ْ
ن
َ
 أ

َ
  َوال

َ
اِت َوال يَّ

َ
ك
ْ
ْحَن ال

َ
ل
ْ
ف
َ
َما أ

َ
ْقِديِر ف

َ
ى ت

َ
اِعَل َعل

َ
ف
ْ
 ال

ُ
وف

ُ
ْحذ

َ ْ
وَن امل

ُ
ْن َيك

َ
ى ِمْن أ

َ
ْول
َ
َوُهَو أ

ِذي ُهَو 
َّ
اِعِل ال

َ
ف
ْ
ِف ال

ْ
َوى ِمْن َحذ

ْ
ق
َ
 أ
ٌ
ة
َ
ْضل

َ
ِذي ُهَو ف

َّ
ْفُعوِل ال

َ ْ
 امل

َ
ف

ْ
نَّ َحذ

َ
َجْحَن؛ أِل

ْ
ن
َ
  أ

ٌ
ُعْمَدة

 
َ
َجاُح ُمْسَنًدا ِفيَها إل ُح َوالنَّ

َ
ال

َ
ف
ْ
وَن ال

ُ
َيك

َ
ُ ف

َّ
 َرِحَمُه َّللا

ُ
ف َصّنِ

ُ ْ
َرُه امل

َ
ك
َ
َما ذ

َ
ْرِمِذّيِ ك ِ

ّ
 الت

ُ
ِم َوِرَواَية ِ

ّ
ل
َ
َتك

ُ ْ
ى امل

 َوَمْن َمَعُه.

 

َجَحْت َوِفي ِرَواَيٍة اِلْبِن َماَجْه " 
ْ
ن
َ
 أ

َ
َحْت َوال

َ
ل
ْ
ف
َ
َما أ

َ
اِء اف

َ
وِن ت

ُ
ِنيِث " ِبُسك

ْ
أ ْفتُ  لتَّ

َ ْ
َحاِء امل

ْ
 وَحِة َبْعَد ال

 أ.ه.

 
 األمراضفي الهند يكون األطفال في بطونهم لئال تصيبهم 
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 فوائد الكي ميكانيكية و يف  :الباب الثاين
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 يــميكانيكية الك

ح ينظرا لكثرة استخدامات العالج بالكي وتنوع طرقه يكون من الصعب شرح وتوض

وكوي  ،ميكانيكية األعصابوكوي  ،فلكوي العروق مكانيكيةميكانيكية العالج بالكي، 

 األلمة فهم بعض نظريات ميكانيكي ولكنوكوي املفاصل ميكانيكية ،  ،العظام ميكانيكية

  .هذه امليكانيكية يوضحوتأثير الحرارة 

 

  (20) ملاذا نشعر باأللم عند التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة؟
عندما نلمس شيئا ساخنا جدا، أو باردا للغاية، فإن  :جاسون جي غولدمانيقول 

فِلَم يحدث هذا، وما هو السبب العلمي وراء ذلك  ،حواسنا تترجم ذلك إلى شعور باأللم

 الشعور باأللم؟
 

ن ، إذ تبين أإحداث صعقة مزعجة للبشرةمن شأن السخونة الشديدة والبرودة القارسة 

 هذين املؤثرّين، الذّين يعبران عن تطرف حراري شديد، بطرق متشابهة. الدماغ يرصد
 

وغالبا ما نحسب أن املسؤول األول عن حاسة اللمس هو الجلد واألعصاب املوجودة 

ضمن في " يتاملنظومة الخاصة باللمسفيه، لكن ما يشير إليه علماء األحياء باعتباره "

 واقع األمر مجموعة كبيرة من الحواس.
 

بين هذه الحواس حاسة اللمس نفسها، أو القدرة على اإلحساس من خالل الجلد،  من

بال الحس استق، كما يوجد ما يسمى بحاسة "باملحفزات واملنبهات امليكانيكيةوما ُيعرف 

 "، التي تتعلق بالقدرة على التعرف على اتجاه الجسم وموضعه.العميق

 
 "، والذي يتمثل في قدرة الجسمِحس األلمـ "جانب ذلك، هناك ما ُيعرف في علم الطب ب إلى

لحق به الضرر،
ُ
 على التعرف على املنبهات واملثيرات الضارة، أو تلك التي ُيحتمل أن ت

 ويشكل اإلحساس باأللم رد فعل الجسم على اإلحساس بمثل هذه املنبهات.

                                                             
  fut-http://www.bbc.com/arabic/vert-38914111  بي س ي مقال على موقع البي   (20)
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هذا  لم؛ سواء كان" هذا إلى محاولة االبتعاد عن أي ُمثيٍر يسبب لنا األِحُس األلمويدفعنا "

 .حراريةاملنبه أو املثير ذا طبيعة ميكانيكية، أو كيميائية، أو 
 

ولذا ما وضعت يدك في النار، سيؤدي الشعور باالحتراق الناجم عن ذلك إلى دفع جسدك 

إلى إبعاد يدك بأسرع ما يمكن، ويشكل الشعور باأللم في الحقيقة برهانا على أن جسمك 

ساملا، لذا فإن فقدان القدرة على ذلك يعني أنك في مأزق  يعمل جاهدا على إبقائك

 حقيقي.
 

دأ إن املب ويقول يورغ غراندل، أستاذ األمراض العصِبية في جامعة ديوك األمريكية:

األساس ي هنا يتمثل في أن لدى الخاليا العصبية الحسية املمتدة في مختلف أنحاء الجسم 

بفعل درجات الحرارة سواء كانت ساخنة أم مجموعة من القنوات التي تنشط مباشرة، "

 ".باردة
 

 15ومن خالل دراسة أجريت على فئران متحورة جينيا، وامتدت على مدى األعوام الـ 

وهي عبارة عن بروتينات  -املاضية تقريبا، تمكن العلماء من إثبات أن هذه القنوات 

 رارة.ة اإلحساس بالحتشارك بشكل مباشر في مسأل - مدمجة في جدران الخاليا العصبية
 

ْسَتْقِبالت الحسية، التي يتفهم العلماء دورها أكثر من غيرها؛ ُمْسَتْقِبٌل 
ُ
ومن أكثر هذه امل

 .وهو مسؤوٌل عن اإلحساس بالحرارة الشديدة" ،  1TRPV"  1تي آر بي في ُيعرف باسم 
 

لتنشيط فهرنهايت(  107.6درجة مئوية ) 42وينبغي أن تصل درجة الحرارة عادة إلى 

على حد  -وتفعيل هذا املْسَتْقِبل، وهي درجة حرارة من املعتاد أن يعتبرها البشر والفئران 

 ساخنة على نحو مؤلم. -سواء 
وبمجرد وصول الجلد إلى هذه الدرجة من اإلحساس، تصبح تلك القناة العصبية نشطة، 

ل بدوره العصب بأكمله، لتنتقل إشارة موجهة إلى امل يطة خ تحمل رسالة بسوهو ما ُيفّعِ

 .للغاية، والتي تظهر في صورة "صرخة" من األلم
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فيما يتعلق باإلحساس  -من حيث املبدأ  -أن اآللية نفسها تعمل  غراندلويضيف 

"، وهو ال ينشط عند الوصول إلى 8تي آر بي إم بالبرودة. لكن البروتين املعني هنا ُيدعى "

إذا ما تعرض جسم اإلنسان لبرودة معتدلة،  درجات برودة شديدة فحسب، ولنما ُيفّعل

 وليست قارسة على نحو مؤلم.
 

"، ربما يكون أكثر البروتينات املندرجة 1تي آر بي آيهيتبقى هنا بروتيٌن ثالث يحمل اسم "

في هذه الفئة غموضا بالنسبة للعلماء. فبينما اكتشف هؤالء أن ذلك البروتين ُيصبح 

الباردة بشدة، فليس من الواضح ما إذا كان ُمشاركا بشكل  نشطا بفعل املنبهات واملثيرات

 فعلي في رصد مثل هذه املنبهات أم ال.
 

َمِكُن هذه البروتينات الثالثة مجتمعة جلد اإلنسان من رصد مجموعة واسعة من 
ُ
وت

َمِكُن الجسم من التصرف بشكل مالئم استجابة لذلك.
ُ
 درجات الحرارة، كما ت

 
ان على ستينات، باعتبارها ُمْسَتْقِبالٍت حسية لأللم، في مساعدة اإلنويتمثل دور هذه البرو 

  أ.هـ. تجنب درجات حرارة بعينها

 

والتي هي منظومة من  فرع من األيورفيداهو  الذي (21)العالج بالكي فهوم شرح ملوفي 

تكون أثير طريقة الت، يذكر أن تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية

 على هذا النحو : 

 
 الحرارة تخفز مستقبالت األلم والتي بدورها تحفز مثبطات األلم .التأثير على األلم: . 1
يتم نقل إحساس األلم عن طريق نوعين من األلياف. العالج بالسيطرة على البوابة: . 2

اآلالم(. هنا يتم " )تحفزها C" )تحفز بالحرارة والبرودة واللمس( واأللياف "Aاأللياف "

من  األخرى  األنواع"  ، تنشيط Aحظر آلية البوابة بواسطة املحفزات من األلياف "

 األلياف العصبية قد تعدل أو تمنع اإلحساس باأللم. لذلك لن يشعر األلم.

 
                                                             

(21)  https://www.slideshare.net/Shalumaniraj/agnikarma1 
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يميائي، تغيير ك إلىأي تسارع في ارتفاع درجة الحرارة يفض ي زيادة التمثيل الغذائي:  . 3

ين األنسجة يسرع التغيرات الكيميائية ، أي األيض. نتيجة لزيادة األيض وبالتالي تسخ

هناك زيادة في الطلب على األوكسجين واملواد الغذائية ، وزيادة اإلنتاج من النفايات بما 

 في ذلك نواتج األيض.
 
يبدو أن الحرارة تنتج تأثيرات مهدئة محددة، فهناك أدلة تأثير التسخين على األعصاب:  .4

لى أن أي إثارة حسية تصل إلى الدماغ في نفس الوقت مع إثارة األلم تؤدي إلى دفع األلم ع

 إلى زيادة أو نقصان.
 
يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى استرخاء العضالت ويزيد التأثير على النظام العضلي:  .5 

 الت.ضمن كفاءة عمل العضالت ، ألن زيادة تدفق الدم يضمن الظروف املثلى لتقلص الع
 
هناك تحفيز منعكس للغدد العرقية في املنطقة املعرضة التأثير على الغدد العرقية:  .6 

للحرارة ، ناتج عن تأثير الحرارة على النهايات العصبية الحسية. عندما يدور الدم الساخن 

في جميع أنحاء الجسم ، فإنه يؤثر على املراكز املعنية بتنظيم درجة الحرارة ، فيحصل 

متزايد للغدد العرقية في جميع أنحاء الجسم. عندما يحدث التعرق العام هناك  نشاط

  أ.ه. حصل زيادة في التخلص من النفاياتت

 

يعتبر العالج بالكي بالنار من أقدم املمارسات  :يقول حامد عقب طري يوفي الطب الب

العالجية الشعبية في تطبيب اإلنسان والحيوان منذ أمد طويل خاصة في عالج األمراض 

تشمل النظرية العالجية للعالج بالكي على إحداث التهاب حاد بالعضو أو والعلل الزمنة ، 

ية لعناصر الدفاعية واملناعاملنطقة املصابة لغرض االستثارة وبالتالي جلب املواد وا

 . للمنطقة مما يسرع بإزالة املرض وسرعة البرء والشفاء

 

يعتبر الكي من املمارسات العالجية املفيدة والناجعة جدا خاصة في حاالت العرج الزمن و 

 .(22)وفي حاالت األورام والخراجات

                                                             
 . 74صفحة  8قي مقال له في مجلة العلوم والتقانة مجلد جامعة السودان ، حامد عقب محمد  (22)
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 : (23)وفي مقال عن فوئد الكي واملوكسا بالطب الصيني

وهذا ، هيرالتوازن والتط مزدوج،له تأثير  الكيفإن  التقليدي،وفًقا لنظرية الطب الصيني 

ت وقد أظهرت الدراسا ،وأدوار املوكسا والنارنظام مسارات الطاقة  ينطوي على تصرفات

، واآلثار اإلشعاعية ، تنطوي أساسا على اآلثار الحرارية الكيأن اآللية الكامنة وراء 

 الكي في عيادة الكيي للموكسا ومنتجات احتراقه، وتم اختبار فعالية والنشاط الدوائ

أن ما يصل إلى " bibliometricأفاد تحليل " ،عام 2500التقليدية واملعاصرة ألكثر من 

 .الكينوًعا من األمراض يمكن عالجها عن طريق  364

 

 .والتهاب القولون سوء الوضع واإلسهال املؤشرات األكثر شيوًعا للعالج بالكي هي: 

 . سلس البول وعسر الطمث :هيثانية املؤشرات الشائعة ال

صل ، متالزمة اضطراب املفاالتهاب املفاصل في الركبة :لثة هياملؤشرات الشائعة الثا

الصدغي الفك السفلي ، إصابة األنسجة الرخوة ، ألم الكعب ، الربو ، احتباس البول ، 

ة لعالج الضعف والتعب واملشاكل املتعلق الكيستخدام والهربس النطاقي ، يمكن أيًضا ا

 أ.ه. بالشيخوخة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 (23) w.hindawi.com/journals/ecam/2013/379291https://ww 



28 

 

 يـفوائد الك

واعلموا يا َبِنيَّ أن من سر التعالج بالكي بالنار، وفضله على يقول الزهراوي في التصريف: 

الكي بالدواء املحرق، ألن النار جوهر مفرد ال يتعدى فعله العضو الذي كوي، وال يضر 

، والكي بالدواء املحرق، قد يتعدى فعله إلى ما بعد 
ً
 يسيرا

ً
بعضو آخر متصل به، إال ضررا

 يعسر برؤه، وربما قتل، والنار لشرفها وكرم 
ً
من األعضاء، وربما أحدث في العضو مرضا

وقد اتضح لنا ذلك بالتجربة، لطول الخدمة  ،جوهرها ال تفعل ذلك، إال إن أفرطت

ال  ولوال أنهوقوف على حقائق األمور، ولهذا استغنيت عن طول، والعناية بالصناعة وال

، وكيفية فعلها في األجسام، ونفيها 
ً
 في النار غامضا

ً
يليق بكتابي هذا ألوردت عليكم سرا

 .لألمراض، بكالم فلسفي برهاني يِدّق عن إفهامكم

 

  :جامع ملفردات األدوية واألغذيةالفي  وبمثله قال ابن البيطار 

هي جوهر منفرد فاعل في األجسام نافع من األمراض املزمنة وهي دواء ال يعدله ش يء  نار:

والكي بها ينفع من كل مزاج يكون من مادة أو من  ،في ذلك وهي حارة يابسة في آخر الرابعة

 من غير مادة، والكي بالنار أفضل 
ً
 من غير ماّدة ويابسا

ً
غير مادة إال ما كان من ذلك حارا

دواء املحرق ألن النار ال يتعدى فعلها العضو الذي يتصل بها وال يضر ما من الكي بال

 ال يؤبه له، والكي بالدواء املحرق ربما أضر بالعضو وربما 
ً
اتصل به من األعضاء إال ضررا

 مميتة
ً
والنار ال تفعل ذلك لشرف  ،أضر بما اتصل به من األعضاء وأحدث أمراضا

ولذا كوي الرأس بها نفعت من البرودة والرطوبة ا، عنصرها وكرم جوهرها ما لم يفرط به

املزمنة والشقيقة املزمنة وغير املزمنة، ولذا نقط بها حول األذن من خارج نفع من بردها 

وينفع من اللقّوة والسكتة املزمنة والنسيان البلغمي والفالج والصرع واملاليخوليا وينفع 

املزمنة ووجع األنف واسترخاء الجفن وناصورها الكي بها من املاء النازل في العين والدموع 

ة وناصور الفم واألضراس واللثات املسترخية ومن الخنازير وضيق فوينفع من شقاق الش

النفس وبحوحة الصوت والسعال الرطب وينفع الكي بها من خلع رأس العضد ومن برد 

زقي اإلستسقاء الاملعدة ورطوبتها وبرد الكبد ورطوبتها وورمها وورم الطحال والكلى و 

والساقين والقدمين واإلسهال املزمن البارد وبواسير املقعدة والثآليل وخلع الورك وعرق 

النسا ووجع الظهر والفتوق وأرياح الحدبة، وينفع من الوثي والجذام والدبيلة والبرص 

 .واألكلة والبواسير املعكوسة والنزف العارض بغتة عن الشريان وغيره
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   :العمل بالكي في اللحمفي  (24)األرجوزةفي ويقول ابن سينا 

 ريانـــفهو لقطع الدم من ش دان  ـــــــويه في األبــما تك وكل 

 أعيى الطبيب دمهن الجاري    ار ـــــرت كبــــــــــــروق بتـــن عــو م

ــــــــــوة تكثيفــــــوم رخــــي لحـوف  جسوم رطبة تجفيفا   و في   اـــــ

 و تمنع البالت مهما اطردت و كي تسخن جسوما بردت  

 قطعيندم عروق األوردة الكبار، إذا لم تستعمله لقطع دم الشريان، و  إنماوالكي : يقول 

  كذلكو األعضاء الرطبة املسترخية، مثل ما تستعمله في الفتوق،  وتستعمله في، باألدوية

 إليه. يقطع الرطوبات املنصبة، و و الذي قد برد خارجا عن الطبعتستعمله لتسخين العض

 

الكي عالج بالغ ملنع انتشار الفساد  الجراحة:في كتابه العمدة في  (25)يقول ابن القفو 

كي تتخذ وآلة ال ،بما يحتاج اليه في التجفيف األدويةولذلك صار يستعمل حيث ال تفي 

جوهر  ألنهجميعها الذهب ال  وأجودهامن الحديد ومن النحاس ومن الفضة والذهب 

ساد قيته للعضو بحيث انه ال يعقبه فنالثمن بل الن التجربة قد شهدت بتالي غنفيس 

 بعد.ما سنذكره فيما  علىوال عفن كما يعقب غيره وان كان في هذا خالف 

 

 :مور خمسةأالكي يقصد به  في الفصل العاشر ويقول 

البدن فانا نكوي  أطرافحصل ذلك في بعض  إذايمنع انتشار الفساد كما  أن أحدها:

ذلك العضو الصحيح و  إلىالفساد من السريان العضو الصحيح فيمنع  إلىنهاية وصوله 

 الظاهر.يضيق مجاري املادة وربما سد بعضها وهو ما كان قريبا من  ألنه

  

ما وذلك ك األعضاءعضو من  إلىمعتادة االنصباب من االنصباب  ليمنع مادة :وثانيها

رأسه ويكوي  يحلق وسط أنعينيه كثيرا وهو  إلىي الرأس فيمن يعرض له النزالت يكو 

الجلد يحك العظم  قطالعظم بمكاوي تشبه الزيتون فاذا س إلىالكي  أثريبلغ  أن إلىالجلد 

 كانت النزلة قوية واال فال. إنمنه ش يء شبيه بالنخالة  يسقط أن إلىثم يكوي 

  

                                                             
 . 282صفحه  - 1املجلد  -في الطب  نایشرح ابن رشد ألرجوزة ابن س (24)
 هـ 685 -630 أمين الدولة أبوالفرج موفق الدين بن يعقوب ) ابن القف ( (25)
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نبغي رطب مما يبرد مزاجه كما يفعل باملعدة الرطبة فان األ  لتسخين عضو قد :وثالثها

 تعرفه.ما س علىمما ينبغي وكما يفعل بمفصل الورك في عرق النسا  أبرديجعل العضو 

  

فوهة املجري خشكريشة  علىخروجه وجريانه فانه يحدث  لحبس دم قد افرط :ورابعها

 تحبس الخارج.

 

عن ذوبانه وفي مثل هذه الصورة يجب  األدويةلذوبان لحم فاسد قد عجزت  :وخامسه 

 .أ.ه (26)حين يحس بأمله فانه نهاية اللحم الفاسد إلىيدخل املجس املحمي  أن

 

  :في سل عروق الصدغين الفصدوذكر أيضا في باب 

ه سل شريان صدغي علىلم يطاوع العليل  إذاالكي فيستعمل عوضا عن السل وذلك  وأما

ي النار ف ويحمىقدر سعة الشريان  ىثخانة رأسه عل ى يتخذ مكو  أنفي العلل املذكورة وهو 

يحرق  تىحويكبس الشريان  ى الشعر الذي يعلوه ثم يوضع عليه املكو  وبحلقليحمر لونه 

دم ينقطع ال أنبعض بحيث  إلىكمش الجميع بعضه نالشريان وي إلىالحريق  ويصلالجلد 

 ه..أللدم  والقاطعةامللحمة  األدويةخروجه ثم بعد ذلك تستعمل 

 

كي هو إما على وجع غائر أو لقطع مادة ككي املاء أو ال :في التذكرة األنطاكيويقول داود 

ائر ويجوز في الفتق في سكل يجب تحرى اآللة واملحل  يوف إذهاب لحم فاسد أو حبس فتق

ا م حقق وضعت املكاوي وتبليغها جائز في غير حتى إذااألوضاع البدنية وممتلئا وخليا 

رد بالعسل والعدس ويعاهد بدهن الو  يتعلق بالرأس، وتجفف املواد شيئا فشيئا ويلصق

ي التوصل بغير الحديد ف حتى تسقط الخشكريشة فإذا نزف عولج كالقروح ومتى أمكن

 رفد املحل األنف هذه لم يعدل إليه وأولى الكي ما كان بالذهب ولن كان في نحو داخل

 ه..أ بحاجز وأدخل املكواة

 

                                                             
 ما ذكره الجويلي في فصل أكثر استعماالت الكيأيضا الى انظر  (26)
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طوبة أو حرارة من علة تولدت من ر  إالاعلم أن الكي ال يكون  :(27)ويقول راشد بن عميرة

ي ذلك أصال ملقابلة النار واليبس، فالنار حاره مع يبس فال ينبغ وأما، أو رطوبة مع برودة

 ألعضاءاالتي تبرى لنفادها واستيالئها على  األمراضملكان في  إال، وال يكون يابسة فتهلكه

لكي التكلف لها والوصول اليها با إلىوغورها فأضطر املضطرون  األعضاءولكونها في قعر 

 ه..أ ع وأهم للمرض القديم والحديثوهو أبلغ أصناف العالج وأنج

 

 مختلفة:فوائد ومحاذير الكي من مصادر 

 الفساد.الكي عالج نافع ملنع انتشار  -1

 تقوية العضو الذي برد مزاجه.ينفع في  -2

 تحليل املواد الفاسدة املتشبثة بالعضو.مفيد في  -3

  يساعد على تخفيف األلم وآالم املفاصل، القضاء على التليف وتلف أنسجة الجسم. -4

 يعمل على تدفئة خطوط الطاقة وطرد البرد. -5

 والعكس.يعمل على تسهيل سريان الطاقة من أعلى إلى أسفل  -6

 االنهيار. ومنعها من يعمل تقوية خطوط الطاقة وتعادلها -7

الكي يعالج فوض ى الطاقة وركود تدفق الدم بسبب الرطوبات الباردة في عمق املفاصل  -8

 بعض األمراض املزمنة.ل اسببتكون  والعضالت والذي

 فُيطلُق  "الكي يساعد في تنشيط نظام املناعة حيث أن الجسم يشعر بالحرق " الحرارة  -9

 أكثَر ملقاومة 
َ
ّوى  لحرق،اأجسام مضادة

َ
  املناعة،وهذا ينشط ويق

َ
وُيساعُد على ْ مكافحة

 األقل ُيضعفه.أي تلّوِث أو على 

 وخاليا الدم البيضاء  البيضاِء،الكي َيِزيد إنتاَج خاليِا الّدِم  -10
ً
عالج بعد ال تزيد فورا

ساعات بعد ذلك، وَيْبقى العدُد مرتفُع ألربعة أو  8وتصُل الزيادة إلى القمة بعد  بالكي،

 خمسة أياِم بعد املعالجة.

 َيِزيُد في إنتاج خاليا الّدِم الحمراء والهيموغلوبيِن. -11

                                                             
 ،رسالة في الكي بالنار تتضمن أنواع الكي لكل مرض وكذلك توضيح ألنواع املياسم الحديدية املستخدمة في الكي (27)

الناشر: سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة ، ولد الطبيب راشد بن عميرة بن ثاني بن خلف بن محمد بن 

ري ) أواخر القرن الخامس عشر امليالدي ( بقرية عيني من عبدهللا بن هاشم في النصف الثاني من القرن التاسع الهج

؛ بل كان األشهر 
ً
 حاذقا

ً
الرستاق ،جمع الطبيب راشد بن عميرة بين الطب والصيدلة والشعر واألدب ، فقد كان طبيبا

 في زمانه، واستطاع أن يعالج كثيرا من األمراض املستعصية.
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 بأن تأثير الكي أكثر فّعالية لألمراِض املزمنة الّداخليِة من الوخز  -12
ً
ولقد ثبت طبيا

  الحيوية،ب الّتأثيرات الشديدة على الّتغييراِت الكيمياوية بسب باإلبر،
ً
 في مكّوناِت خاصة

 واملناعة.الّدِم 

ن يستخدم كعالِج في  برباإل والعالج بالكي آمن من الوخز  -13
َ
د وق البيت،وُيمكُن أ

 في 
ً
 لقرون طويلة في آسيا، خاصة

ً
استخدم على نحو واسع كعالِج شعبِي مفيِد وفّعاِل جدا

 باِن.اليا

دة في الراك األخالطومع تنشيط الدورة الدموية تتحرك  الدموية،نشط الدورة ي الكي-14

 العضو املصاب.

 الكي في وقف النزيف. يساعد-15
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 لكياالستعداد للعالج اب :الثالثباب ال
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 فصل الغاية من الكي

من خالل معرفته ف بأنواعها، األمراضيجب على املعالج أن تكون له دراية وخبرة في 

 عالج .أم ال ت التي تعالج بالكي األمراضوهل هي من  ،يستطيع أن يشخص حالة املريض

 

ن يد أينبغي له أن يقرر ماذا ير وبعد النظر في عمره ومرضه يكوي املعالج املريض  أنقبل و 

حيح ع الصوض، فإن معرفة آلية تأثير الكي واختيار امليكوي من األعضاء وما هي الغاية

ي سوف ، وهل الكنقطيا أوعرضا  أوها طوال يريقة كطتحديد و  ،ييقلل من كثرة مواضع الك

 وهي غالبا تكون مواضع األلم،)الخرم( بيوت الكي أو يكون على مواضع الكوي وتسمى 

وهو تمرير األصابع على أماكن يعرفها املعالج بالجس )القص( يستدل عليها  وأخرى 

 واألمراض، وهل الكي سوف يكون على البشرة فقط )مثل البرص والحبوب الخبير

، أم على أم على العصب والعظام واملفاصل ،قالكي سيقع على العرو  أم، الجلدية(

كأن يكوى الرأس مواضع انعكاسية البطن( ، أم هو على  أمراض)مثل الداخلية  األعضاء

 تنشيط القلبهل الكي من أجل ، أم لبعض أمراض الباطنية وعروق القدم للبواسير 

 .، وما هو نوع وحجم آلة الكي املناسبة  دمالنزيف  إليقافوالدورة الدموية ، أم هو 
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 فصل في تحديد نقاط الكي 

 

 :بعدة طرق ضع الكوي اتحدد مو 

  محددة.أماكن ثابته ألمراض  ى:ـاألول

ويقصد به النظر وتحسس بيت كوي(  أو)عرق  ؛(28)أو اللمس القصالجس أو  الثانية:

 خبرة. إلىتحتاج و  اجتهاديةة وهذه الطريق املرضوملس مكان 

 لون الوريد يكون ازرق واضح ومختلف عن بقية العروق. -

 النقطة.بروز الوريد عند تلك  -

 الالمس.ظهور نبض الشريان في تلك النقطة للناظر أو  -

 محيطه.موضع العلة يختلف عن  أحيانو  أحمر،لو دلكت املكان يظهر مكان الكوي  -

 الكي. إلىأعني املوضع الذي يحتاج  ليونة النقطة  -

 .محيطهانقطة الكي عن  )برودة(ارتفاع أو انخفاض  -

 عند الضغط على موضع الكوي.  باأللميشعر املريض  -
على املوضع هو أكثر ما يعتمده أصحاب  األصبعبالليونة واالنخفاض عند الضغط 

 الخبرة.

 

 
 صورة توضح مواضع الكي بالجس 

                                                             
(28)  

َ
َسة مَّ

َ
َتل
ُ
َوْيُته امل

َ
مِس  -ْتح امليم بَف  -يقولوَن: ك

َ
ل اِس: إذا أَصاَب َمكاَن دائه بالتَّ

َ َ
َوْيُته مل

َ
للغة مادة ) أنظر املحيط في ا وك

 ملس(

ويقال: كويته وقاع املتلوم،وقاع: كية أم الرأس ) الهامة( ، واملتلوم وتلوم تتبع الداء ليعلم مكانه قاله امليداني في شرح 

 يد الشديد. ) أنظر تاج العروس وااللفظ البن السكيت (املثل الكوينه كية املتلوم يضرب في التهد
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املواضع التشريحية لكل عضو وهي املواضع التي تكوي على موضع أو مقابل  :الثالثة

األعضاء فاملعدة تكوى على املعدة والكبد على الكبد والطحال على الطحال والكلى مقابل 

 والخلف والركبة على الركبة ...الخ. األمامالكلى في الظهر والقولون على القولون من 

 

يانا وأحمن فقرات الظهر لكل عضو  األعصاباملواضع التحفيزية وهي مخارج  الرابعة:

 .والبطن القدمفي نقرة الرأس وأسفل تكون 

 

 لفرازاتو ت كوي مواضع العلة األساسية كأن يكوي الرأس ملا يتسببه من نزال  الخامسة:

 املعدة .على العينين والجيوب والرئتين و 

 

املواضع التعبيرة وهي مواضع األلم التي يشير ويشعر بها ويحددها املريض  السادسة:

 نفسه .

 

 في الطب الصيني على مسارات الطاقة . السابعة :

 

 مواضع تستدعي الكي في بعض العمليات الجراحية الصغرى والكبرى  .  الثامنة :
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 يالك  آلةأنواع  فصل في

 
: أداة الوسمالحديدة أو أو املسلة أو أو املحور أو الخالل  أو املخطر املكواة أو امليسم 

أحجام و منتهية بأشكال  أو بدون قبضة وتكون مجهزة بقبضة خشبية قضيب من حديد 

حرارة الشدة اللون من أو بيضاء حديدة على النار حتى تصبح حمراء توضع ال مختلفة،

 توضع على املكان املصاب في جسم املريض.ثم 

 

  .وقتنا الحاضر إلىكثر استخداما في العقود املتأخرة املياسم األوفي الصورة 

حتى  ،كثر استخداماار صلب يثبت على مقبض خشب وهو األغالبا يكون مسم :رقم واحد

الرأس ) عات اختالف الحجمالحاالت مع مرا أغلباملعالجين ال يستخدم غيره في أن بعض 

  .الكاوي(

د عالج على تحديوفي حالة عدم قدرة امل طويلالموضع الكي في يستخدمه  :رقم اثنين

  . موضع الكي بدقة

 .دقيقكي عميق  إلىالتي تحتاج  واألمراضيستخدم في الكي النقطي : رقم ثالثة
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 :يقول الشاعر سعد بن جدلن

بسم 
ّ
 كنك تكويني على الكبد بمياسم    أمسك أعصابي ولذا شفتك ت

وهي قم الر بمعنى رسمة أو يطلق عليها  رشمةفي بعض األحيان لفظ  الكيةويطلق على 

 تعني الترقيم وتأتي هذه التسمية نسبة إلى أن الكي عادة ما يحدث عالمة في الجلد.

 

: تم تقديم  (29)في كتابه أداوت الجراحة اليونانية والرومانية القديمة يقول جون ستيورت

هذه الدراسة باعتبارها األطروحة التي تشكل جزًءا من االمتحان للحصول على درجة 

الدكتوراه في الطب من جامعة أبردين ، وقد نجحت في الحصول على "أرفع مرتبة 

 . 1907أبريل  19الشرف".  

  

كان يعمل في الكي في العصور القديمة إلى حد ال يكاد أن  في الفصل السابع ) الكي ( يقول:

 يصدق، وعمل الجراحين ببراعة في ابتكار أشكال مختلفة من أدوات الكي. 

 

دائما مصنوعة من الحديد، الن النحاس يصبح لينا جدا عند  أنهاأدوات الكي يذكر 

لكتابات  في الكي ةاألصليللعمل به في الكي، وفي أقدم املراجع  حال يصلالتسخين فهو 

 أبقراط ما يشير إلى أنها من "الحديد"

 

صحيح كان يوص ى في بعض حاالت الكي بالبرونز وبالذهب أو الفضة لوقف النزيف من 

 الحلق ولكن الحديد هو املستخدم في العادة .

 

 الإأنه لم يصل الينا منها  إالوعلى الرغم من األعداد الهائلة املوجودة في ذلك الزمان 

قليل جدا، وكان يعالج في الكي تقريبا كل غرض ممكن، مثل مقاومة التهيج، وتخثر الدم، ال

 الخ.... وسكين )قطع( غير دموي، وكوسيلة لتدمير األورام 

 

رون فيها بعض أشكال الحديد املستخدم في كيذ ءماإلى مقالت لألطباء القدثم تطرق 

 الكي:

                                                             
(29) Surgical Instruments in Greek and Roman Times by John Stewart Milne 



39 

 

 املكواة السكينية

Cautery Knife 
 عالج جذري من القيلة وأنهاذكر بولس في عدة مناسبات استخدام املكواة السكينية، 

املائية، كبديل الستئصال الكيس بواسطة السكين، ويوضح كيف يمكن أن يتم ذلك مع 

الكي، ويقول: "بعد ذلك، عندما يتم وضع العارية بالكامل، فإننا نمدها بواسطة السنانير 

 ل السيف".ونزيلها مع بمكواة على شك

 
 عن السرطان "يستخدم البعض شفرات حالقة ساخنة ، فهي 

ً
يقول جالينوس متحدثا

حترق في وقت واحد"
ُ
 تقطع وت

 

 املكواة الثالثية

Trident Cautery 
وهي مفيدة لعالج الطحال يقول بولس يقول: ينبغي التقاط الجلد بواسطة السنانير 

ث مرات فتكون هناك ستة مجارف، ذلك ودفعها عن طريق الكي طويلة، وتكرار هذا ثال 

 باستخدام املكواة الثالثية والتي تعمل ثالثة كيات في ثالثة مواضع في مرة واحدة .

 

 املكواة الزيتونية

Olivary Cautery 
يقول بول )السادس. الخامس والعشرون( ، والحمى الورمية الخبيثة من األنف ، تتم إزالة 

 عن ليونيداس ، يقول إنه قد يتم  الكيسات بالطرف املدبب زيتوني
ً
؛ ومرة أخرى ، نقال

 فتح الدبيلة بنفس الطريقة .



40 

 

كان الكي الخاص الذي استخدم  في عالج الناسور بالكي املدبب باملكواة الزيتونية ،  وربما

لهذا املرض هو الطرف  Paréو  Scultetusألن طريقة الكي املوص ى بها من قبل كل من 

 املدبب للمكواة الزيتونية. 

 
 

 Γ باملكواة  ) جاما ( على شكل حرف الكي

Gamma-shaped Cautery 
 . عيس ى(، واصفا عالج جذري للفتق، ويقول:6) بول 

 Γ"ولهذا السبب بعد أن يسخن عشرة أو اثني عشر ميسم على شكل الحرف اليوناني 

ب علينا أوال حرق كيس الصفن من خالل مع تلك من املكوى السكينية، يج واثنين

 "Γاملوجودة على شكل 

 

 النقدية ) شكل النقود املعدنية ( املكواة

Obol Cautery 
ول ، بطأطلب إعداد سبعة أو ثماني أدوات أطروحة البواسير يقول أبقراط: "لذلك ، في

الكف ، وسمك مسبار ، يكون محني نحو النهاية ونهايته نقطة مثل العملة النقدية 

 الصغيرة" 
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 الهاللية املكواة

Lunated Cautery 
بول في حاالت نزع القلفة يجب علينا أن نقطع اإلمدادات عنه، ولذا كان هناك  ويقول 

ساعد على وقف النزيف ومنع نزيف يجب علينا أن نستخدم املكواة الهاللية، كالهما ي

 انتشار القرحة.

 

 املسمارية ) الزر( املكواة

Nail, Tile and Button Cautery 
من األربية، بول يقول :اصنع عالمة مثلث وفوق املنتصف قم بوضع الكي )على  عالج

شكل( مسمار تم تسخينه في النار ، ثم احرق املثلث بكيات على شكل غاما  ، وبعد ذلك 

 املثلث بكيات على شكل قرميد  أو العدس . قم بضبط

 

أيًضا إلى الكّيات املسماريات الشكل من قبل أبقراط في عالج الخلع املتكرر للكتف:  ويشار

ارفع الجلد. ثم يكوى بمياسم ليست بالغليظة وليست مدورة كثيرا ولكن ذات شكل 

 ممدود  مما يجعله  يمر بسهولة أكبر من خالل.

 

 الوتدية املكواة

Wedge-shaped Cautery 
حرق باملكوا يقول 

ُ
 الوتدية. ةأبقراط: أن األوردة املائلة للرأس يجب أن ت

 

 اإلبرية املكواة

Needle Cautery 
هذا إلى أن إبرة تم ضربها وتشكيلها لتناسب إزالة األجسام الغريبة من العين ، لكن  يشير

 يمكن استخدامها في مكان آخر .
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 بوببأناملحمية  املكواة

Cautery guarded by a Tube 
 أطروحة البواسير يقول أبقراط: في

 .ه.أ "يجب أن نجعل من الكي أنبوبا مثل قصبة الكتابة وتناسبها مع مكواة مناسبة" 

 
 

ي الكثير من أنواع أدوات الك ذكر الزهراوي في كتابه التصريف ملن عجز عن التأليفو 

 لطيفة،نية مكواة زيتو  ،(الزيتون أو نوى  يشبه الزيتون ألن شكلها ) الزيتونيةاملكواة  منها:

املكواة  مارية،املساملكواة  املجوفة،املكواة  النقطة،املكواة التي تسمى  السكينية،املكواة 

 افيد،سفاملكواة ذات الثالث  السفودين،مكواة ذات ثالث شعب، املكواة ذات  الهاللية،

ة و شبه حذ القدح،مكواة شبه  املكحلة،مكواة تشبه ميل  دائرة،مكواة على شكل 

 الخ. ...للفتقالحصان وأخرى مثلثة 
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ما عض بمع بأشكالها وفي وقتنا الحاضر ألدوات الكي مسميات أخرى ولن كانت تتشابه 

 فمنها: الزهراوي،ذكره 

 
على شكل حرف ال  محنية الرأسملم وتكون  6قطرها نحو وهو حديدة طويلة  املطرق:

  كون وي (L) باإلنجليزي 
ً
وربما يستخدم  ملم تقريبا، 35بمقدار  طولياالكي فيه شكال

 .بالتصغيركان املطرق صغيرا سمي املطيرق  ولذااملعالج أكثر من مقاس ، 

 

 لم يستطع املعالج تحديد موضع الكي إذايغطي مسافة طويلة خصوصا أنه وميزة املطرق 

وهو املستخدم في الكي املتقاطع أعني  الحالة،بدقة فاملطرق انسب من الرزة في هذه 

 أو الزائد )الصليب( في الكي. اإلكسعالمة 

 

يراد منها  يولذلك يستخدم في املواضع الت ،الرزةاملطرق ال يلتئم بسرعة مثل ومكان كي 

ين وهو انسب للكي ب الطويلة،واملطرق يناسب املزوع ) املشع (  الصديد،النضح وخروج 

 الضلوع .

 

( L) باإلنجليزي ل إ وهو حديدة طويلة محنية الرأس على شكل حرفبب: املطرق املد
املعالج كمطرق ويستخدم طرفه  هيستخدم املسمار،ولكن طرفه يكون مثل طرف 

 الرزة.ة بدل ياملسماري للكوي النقطي والزاوية املنحن
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 وهواملسمار رأس مثل مدور وهي قضيب من الحديد له رأس  :"الركزة" ،ةالرز  ،املرقام

 :حسان بن ثابت رض ي هللا عنه الشاعرالكي، يقول املستخدم في 

 يكلمه ؤُم ــــــالل َق ـــــلْو خل
ً
يْ ــلك***    ْم ـــإنسانا

َ
يٍل ِحيــاَن خ

َ
 يأِتيها َن ـَر ُهذ

 
ً
 كما كوى أذرَع العاناِت كاويها***  بيَن أعينهْم  (30)ترى من اللؤِم رقما

 

 
 

، رزه( ويندرج تحت املرقام ) ال حتى يومنا هذاويعتبر من األدوات الرئيسية للكي  املسمار:

أما اآلن  ،أخشاب السفن في الكي وتستخدم في نجارةكانت تستخدم املسامير التي تصنع و 

مناسب ويفضل  فيستخدم أي مسمارالكثير من أنواع املسامير الجاهزة  إنشارومع 

                                                             
 )حمير الوحش( اللؤم ليبدو نقشه في عيونهم واضحا كأثر الكي الذي يبدو على أذرع األتانيريد أن   (30)
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حسب املوضع املراد كيه مع مراعاة كبر ر املسمار الكثير املسمار الصلب ويكون قط

 8مم ، 10مم،  12 بحجم زر القميص  وصغر وحجم املريض، وغالبا يكون قطر امليسم

 ، كل معالج واجتهاده.يزيد أو ينقص هذه للتوضيح ال للتقييد مم 

 
 

 
 

 الطويل.حديدة طويلة تستخدم غالبا في الكي  :املخطر
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 تحويط مثل بعض إلىالتي تحتاج  األمراضحديدة دائرية تستخدم في بعض  الحلقة:

 .ةالسر حول األورام  و 

 
 

ستخدم يالكبيرة أو الدبوس  اإلبرةأو والدفرة ويسمى امليبر  اإلبراءو املسلة  وهو املخيط:

التي ال تحتاج ميسم كما في أمراض العيون والدمامل والثآليل ;في حاالت الوسم الدقيقة 

 األصابع.، كما يستخدم بالعرض على ظهر كبير
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( الذي يستخدم لقطع األعشاب أو قص سعف النخيل داسال -املحش وهو ) :نجلامل

نه قد املستخدمة في الكي أل  األنواعوهذا أسوأ  ،املريضوبحمى رأسه في النار ثم يكوى به 

 واملقص.يغور في الجلد بسهولة ومثله السكين 

 
كثير ألنه يناسب ال األمراضوهو مثل الحلقة ولكنه صغير ويستخدم في أكثر  الدائري:

 .من املواضع في الجسم

 

مم لعمل امليسم املطرق والدائري  6ستخدم حاليا أسياخ حديد التسليح مقاس كما ت

أو   45السكروب( يثني رأسه  بزاوية ي ، والبعض البعض يستخدم املفك )والنصف دائر 

 درجة. 90

 
س نف يربما هو  ،املؤسف أنك تجد بعض املعالجين ال يستخدم سوى ميسم واحدومن 

اج ألن وقد يحت واملواضع،ويكوي بها لجميع الحاالت  جده،الحديدة التي كان يستخدمها 

يكوي املريض ثم يرجع امليسم ويضعه على النار حتى يسخن مرة ثانية وهكذا ثالثة وربما 

 ةغليظال ةوالبعض يستخدم الحديد ورعب،بقلق  اراالنتظرابعه واملريض يعيش فترة 

 الحاالت.و مخيطا في أكثر رأس مسمار أيكفيه وغالبا يوسم بعيرا  أنوكأنه يريد 
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 هذا امليسم يسمى الباكور ) املحنية(

 العملية، ناحيةال أفضل من املعقول كانتالحد  إلىالكي )امليسم( قصيرة  أداةكلما كانت و 

مسكة املقبض وقلة االرتجاج واالنحناء والتمكن من وضع رأس امليسم على وأعني بها 

املوضع املراد كيه بدقة أكثر، ألن الحديدة الطويلة ال يمكن السيطرة عليها كما هو الحال 

 ألسباباوكذلك رأس الحديد املثني ينبغي أن يكون قصيرا لنفس  الصغيرة،في الحديدة 

  اآلنفة الذكر.

 
وربما تجد الكثير الكثير من أشكال وأنواع أدوات الكي وال تستخدم في العقود املتأخرة 

ألن أغلبها كان يستخدم سابقا في العمليات الجراحية الصغرى والكبرى " الكي الجراحي " 

صنعها بعض املعالجين حسب ما يراه يناسب كوي العلل  اجتهاديةوبعضها أشكال 

 .(31)واألمراض املختلفة 

 
 

                                                             
 .الطب العملي في آخر هذا الكتاب وية في كتاب للمزيد أنظر أشكال رأس الحديدة الكا (31)
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 لعالقتها بالطقوس واملعتقدات ال في الكي األشكالتستخدم هذه  االيورفيداوفي طب 

 الكي:بفائدة الشكل من ناحية 
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 الكي أنواعأشكال و  يفلرابع: اباب ال
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 أشكال وأنواع الكي
 

 
 

طبيب ، يقررها الاجتهاديةد الكثير منهم هي طريقة طريقة الكوي في الطب الشعبي وعن

املعالج املتمرس بنفسه بما يتناسب مع حال املريض ) السمين، الضعيف، الطويل، 

ه كما نأالكبير، الرجل، املرأة ( وبما يقتضيه الحال، ومن املؤسف  القصير، الصغير،

بما ورثه عه ينف أنوربما يضر املريض بدل  ،يجتهد املعالج املتمرس يجتهد املعالج الجاهل

 منه .  أجهلممن هو من طرق العالج 

 

، وآخر في الغالب هي التي تحدد أيضا األمراض و 
ً
 عميقا

ً
طريقة الكي، فبعضها يتطلب كّيا

 ،
ً
، ي بهاوطريقة الكعلى نوع املكواة وشكلها ودرجة حرارتها الكي يختلف تأثير و سطحيا

منه فالذي يكون على الجلد، من ناحية الرسم  يات أحدثها املتأخرونمسم شكال الكيأل و 

سمار امل رأس والذي شكل "بكره وقعود"الطولي يسمى املخباط وشكل الصليب يسمى 

 .دائرة والنصف دائرة يسمى هالليى رزه والحلقي يسم

 

أصل الكلمة مستمدة من خبط، والخبط الضرب وهو من طرق  املخباط " الخبط ":

  (،الكي )املخباط
ً
يوضع فيه امليسم بشكل سريع على مكان الوجع ويأخذ الكي فيها شكال

 .مطرق ويسمى  طوليا

 تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم   رأيت املنايا خبط عشواء من تصب 
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شعبية تطلق على أي أداتين مستقيمتين  اتمفرد كرة وقعود:وب ،والعراقي ،العرقاة

 يطلق هذا املسمى على قطعتي الخشب التي توضع في أعلى الدلو إلبقاء 
ً
متقاطعتين فمثال

تطلق على شكل الكية التي توضع بشكل متقاطع  أيضافم الدلو مفتوحا، والعرقاة 

مة كل عال ، أما العراقي فهو الكي الذي يكون على ش +أي شكل عالمة زائد  ملستقيمين

  . xالضرب

 
 على شدة تأثر القلب أو الكبد وقرب الصورة 

ً
وقد استخدم الشعراء هذه املفردة تأكيدا

 :بتلك التي وقع عليها ميسم العرقاة يقول الشاعر حمد املغيولي

 به عراقي وسمه جديد والحقو    قال الذي وسمه على الكبد عرقات

 راقيــــــن تشرف نايفات املــوالعي    راةـــــــــيبت والنفس مفـــــا شــــــــيا بوي أن

 وقال غيره :

 وناسم العرقاه في كبد املعادي    هــــــــــــذ املطيـــي فخــــــــاه فـــــــــــــــــم العرقــــناس

 ويشهد التاريخ بالعلم الوكادي    و العبيه  األجربويشهد لنا السيف 

 وقال غيره :

 األضدادعلـى رقـاب الـزمـل وكـبـود     ـمــة الـعـراقــي مـزيـنــه ــــــــــــي مـوســــــــــــربـعــ

 األجداداه ـــــر بـوســم ورثــونــــــــــونـفـخـ    وسم)ن( على وضح النقاء وارثينـه

 وقال غيره:

 دامــــــــدام قـــــزي وقـــى عـــــــي علــــــباق     دن عني ترا  العز باقيــياناش

 األخصامفكبود  على فخوذ البل    مون العراقيسيا إليي من ـــــلن
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( في xعلى شكل حرف)هو الوسم الذي يستخدم املخباط مرتين على مكان األلم فيكون ف

  عمودية.وحجتهم أن بعض العروق أفقية وأخرى  ،اإلنجليزية أو زائد )+(

 

، ن اني من األمراض التي تسبب الجنو وهو عالج من يع يتين متقاطعتين في الرأسك منهاو 

 ويستخدم هذا النوع من الكي في كي الرأس وغيره من األعضاء .

 
 

 449-363وذكر هذا النوع من الكي في رسالة "الصاهل والشاجح" ألبي العالء املعري  

 هجري : وقد حدث بعض من ورد من حضرة هذا الرجل وادعى الخبرة بما عنده، أنه

يعرض له صداع شديد. وأنه يداوي منه بالكي، ففي رأسه مسامير كثيرة. واملثل السائر: 

 آخر الدواء الكي.

 وبعضهم يقول: آخر الداء الكي. وكالهما له معنى قال الراجز:

نا في ذاَك صحيٌح َح 
َ
يُّ  ***  وأ

َ
لَّ يوٍم ش 

ُ
ُض مني ك

َ
 يُّ ـُيْنق

َدى والطيُّ *** وآِخ 
َ
 ُر الداِء الدوّيِ الكيواملرُء ُيفنيه امل

والعامة إذا أنكروا ما يأتي به الرجل قالوا: يجب أن يكون على رأسه صليب. وملة هذا 

. وما خير شيخ قد كوى رأسه ذات املرار
ً
 .أ.ه الرجل تقتض ي أن يكون كيه مصلبا

 

يمكن و  صورة الصليب على جسم املريضويجب عدم استخدام هذه الطريقة ألنها تعمل 

  .مةعلى شكل مثلث وتسمى الرق متقاربةرقم(  - بثالث كيات )رزاتبالترقيم  ااستبداله

 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رض ي هللا عنها : أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم 

 فيه يكن يترك في
ً
 .إال نقضهتصاليب  بيته شيئا
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يء إال أزاله ا رآه في ش إذ ال يترك الصليبفالحديث يدل : على أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 ،لصليب مما عبد من دون هللا تعالى، ألن اه، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمسإما بالطمس ل

 فوجوده منكر البد من تغيره، فيحرم على املسلم رسم الصليب، أو اتخاذ ش يء على هيئته.

 
كون على مكان األلم وتويسمى لكزة ألنه يلكز به جسم املريض املرقام   اللكزة أو الرزة:

 .رأس املسمارعلى شكل 

 

 
  



56 

 

 الكي النقطي

يكون الكي بأداة طرفها مدبب مثل طرف املسمار ويمكن أن يطلق عليها )النقطة( والبعض 

يجعل لها رأسا غليظا لتحتفظ بالحرارة لوقت أطول، ومن ميزات هذه الطريقة أنها أقل 

من لكي العربي املعروف، و الجلد كما هو الحال في ا علىأملا وأسرع التحاما وال تترك أثرا 

 كان املريض سمينا جدا أو إذاخصوصا العلة  إلىصل يال قد  تأثير الحرارة أن سلبياته

لى نفس الكي عأن يكرر املعالج  أحيانا يضطرولذلك ، عمق العضو املصابالعلة في  كانت

  .و كل بضعة أيام حتى يشفى املريضالعض

 

 

 
 

التي تحتاج  واملواضعالواسعة  واضعفي املباللذع  أوالكي بالنقر أو  النقطييستخدم الكي و 

ص مع األشخاويستخدمه البعض  السطحية، األمراضلعالج بعض كي حول األورام و  إلى

ومن املؤسف أن ترى بعض املعالجين يبالغون في حجم  الشديد،الذين ال يتحملون الكوي 

 .في هذا النوع من الكي ويكون كيا عشوائيا عدد الكياتأس الحديد ويكثرون من ر 
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 ويسمى رشم ، و  ،املطررش ألنه مثل  رش ومثل هذا الكي الذي في الصورة يسمى
ْ
ُم َرش

رِ 
َ
ط
َ ْ
ْرِض هو : امل

َ
ِر في األ

َ
ط
َ ْ
ُر امل

َ
ث
َ
 .أ

 

  ،البطن اوغالبا يكوى به ،بدون تحديد عالمات ملوضع الكيالكي بهذه الطريقة  ويكون 

 .(32)باألطفال وأكثره خاص

 

   "الحطر"التلديغ 

أن و ه التلديغو  ،التحطير هو التلديغ :في كتابه مختصر في الطب (33)عبد امللك يقول 

بر أو الحديد الدقيق فيلدغ بها صاحب الذبحة، أو من تحمى املسلة وما أشبهها من اإل 

ي عن التلديغ يغنف ،شبه ذلك من األوجاعغش ي عليه عنقه فلم يستطع أن يلويه، وما أ

 أ.ه. يغني عن الكيالكي، والكماد معه 

 

                                                             
 .258ـ طرائق املعالجة الشعبية  صفحة  لثقافة التقليدية في اململكة العربية السعوديةموسوعة ا (32)
 .هـ(238 -174هو عبدامللك بن َحِبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي اإللبيري القرطبي، أبو مروان ) (33)
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 الحارة باإلبر الكي 

" Fire Needle Treatment " 

 
والوخز بها بصورة سريعة جدا املبيض  االحمراردرجة  إلىومن طرق الكي تسخين اإلبرة 

واملهم في هذه الطريقة أنه يجب أن تصل حرارة اإلبرة  ،عدة مرات في املواضع املراد كيها

ويكون الجلد  بالنسيج فيحتى ال تلتصق هو مبين في الصورة  املبيض كمااالحمرار درجة  إلى

الوخز بسرعة خاطفة )جزء من الثانية( وبعمق يناسب مع موضع الكي فإن كان قرب 

قد  ،فيكون الوخز أكثر عمقا العظم فيكون الوخز سطحي ولذا كان في موضع كثير اللحم

يحصل انتفاخ في مواضع الكي بعد ساعات أو في اليوم الذي يلي الكي فال تقلق فسرعان 

 يتالش ى.ما 

 
 

 `، هو إبرة ، النار.needle` و`fireالكلمات، `

 يطلق على العالج "Huo Zhenورد في مواقع على النت أن "إبرة النار" )
ً
 باإلبرة( أيضا

و أحد وخز باإلبر ه، والعالج بالرالتقليدي للطب اإلمبراطوري األصفالحارقة" في الطب 

   الجلد املراد كيه.محمية حمراء قبل إدخالها  اإلبرةتكون  أن، ويجب أقدم العالجات
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 ". حمراء وسريعة ودقيقةالكلمات الرئيسية إلبرة النار يمكن أن تكون "

تكون الحمراء )حتى البيضاء( واإلبر التي يتم إدخالها  أن إلى" يعني تسخين اإلبر األحمر"

 في أعلى درجة من الحرارة.

 . ألنسجةا" يشير إلى إدخالها بسرعة وسحبها بسرعة حتى ال تبرد وال تلتصق بها السريع"

، ال تردد وتراجع عند إدخال اإلبرة وتكون في ولرادةيكون هناك عزم  أن" يجب الدقيقة"

  ا.جدقصيرة  اإلبرةألن مدة بقاء الحرارة املرتفعة في  الصحيحة،طة املوضع والنق

 

الحارة وتحسين املهارات على النحو التالي: ارسم بعض  باإلبرويمكن تطبيق طريقة الوخز 

 واستخدم اإلبرة بدقة وعمق محدد على جميع املربعات. البطاطس،املربعات على 
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الحارقة يمكن أن تقوم مقام العالجات الدافئة ألن الوخز  اإلبرةويزعم بعض الناس أن 

لحارة ا باإلبرةبعد الكي  الفصدو  الحجامةسميكة، و  اإلبرةالحارقة تكون فيه  باإلبرة

وامل وتعزيز صحة )تش ي( وطرد الع الدم،يمكنها تحقيق تأثيرات أفضل للقضاء على ركود 

 املسببة لألمراض. 

 

القدرة  حيث أن خبيرا،ومن السهل تعلم الوخز باإلبر بالحريق ولكن من الصعب أن تكون 

على تتبع الكلمات األساسية "الحمراء والسريعة والدقيقة" والتسبب في ألم بسيط 

 للمرض ى ال يعني أنه يمكن للمرء أن يحقق تأثيرات عالجية جيدة. 

 

واألربطة والسمحاق )بين األوتار تقع معظم إصابات األنسجة الرخوة في العضالت 

يجب إدخال إبر النار بقوة وعمق  جيدة،والعظام(، ومن أجل تحقيق تأثيرات عالجية 

 متناسبين. 

 
"عمق الوخز السليم ، الذي يتم تحديده وفًقا لعمق اآلفة ، ضروري  :Jiu Ju Yingيقول 

 للتأثيرات العالجية. 

 

ق وقًتا قصيًرا جًدا إلدخال اإلبرة وليس هناك ومن الصعب إتقان عمق الوخز ألنه يستغر 

الوقت الكافي لقياس عمق اإلبرة، ما يمكن للمرء فعله هو تركيز بعقله على الشعور بعمق 

 يتقن مع املمارسة الطويلة .  أناإلبر والذي يمكن 
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، الرطوبة و  ةدو البر إزالةالحارقة يعمل على تدفئة اليانغ تش ي ، ويعمل على  باإلبرالعالج 

 وركود الدم، وتخفيف األلم ، ويعمل بشكل جيد إلصابات األنسجة الرخوة . 

 

املرض الذي لم يتم عالجه بنجاح عن طريق الوخز باإلبر يم :لطب الصيني القدفي ا ويقال

د ومن الثابت بالتجربة أن العالج بالكي ق،  يمكن معالجته بطرق تطبيق الحرارة )بالكي(

 .باإلبرتكون أكثر فعالية من مجرد الوخز 

 
 

 لصورة،اتسخين اإلبرة وهي في املوضع املراد كيه كما هو مبين في  :باإلبرومن طرق الكي 

واملوكسا والعطبة هو أن الحرارة تنتقل إلى الجلد ثم إلى األنسجة  باإلبروالفرق بين الكي 

 ي حين أن إبرة النار تنقل الحرارة مباشرة إلى الجسم.األخرى ف

 

ع أو غير مواض باإلبرالحارقة أو الدافئة على مواضع الوخز  باإلبروتكون مواضع الكي 

 الحاجة.حسب  باإلبرالوخز 
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 ، النفذةالخرت، الخزام ، الخزم 

 
: 
ُ
ْرت

َ
قب، خرت  الخ

َّ
ْرتاإلبرةثقب  اإلبرةالث

ُ
ْقب  ، والخ

َّ
ْرت فيالث

ُ
ن ، ويقال أضيق من خ

ُ
ذ
ُ
 األ

خ
َ
ْرِتها، ووقعوا في مضايق مثل أ

َ
رت القرط رات اإِلبر،اإلبرة وخ

ُ
، وجمل والخيط في خ

 مخروت األنف.

 

 (   يعقم الخيط باملاء وامللح، زيت زيتون، مطهرات ،مسلة ، خيط:) أداوتها 

من أجل التعقيم وتستخدم وهي  إال اإلبرة) ال تسخن فيه  باردالنوعان الخرت : أنواعها 

وع ( ويفضل النوتغرز في الجلد وهي حارة  اإلبرة) الذي تسخن فيه  حاميوال غير حارة (،

 .ناعةحفز املتو  ا دمينزف وال  ا أملوال تسبب  الحامي ألنه أسهل ملرور اإلبرة في الجلد  

 ثقبهاي فويكون درجة االحمرار  إلىبالنار )املسلة(  اإلبرةتكون بتسخين طرف  :طريقتها

وال يصل الغرز من الجلد  ى خر األ  الجهةوتخرج من وهي حارة ، ثم تدخل في الجلد خيط

تيلة وها ويبقى الخيط أو الفبكماشة أو نح اإلبرةثم تسحب  ،فقط سطح الجلد اللحم إلى

لخيط ايحرك ، و ط من طرفيه حتى ال يخرج من مكانهيعقد الخي، بضعة أيام أو أسابيع ل

 خراجإوالخلف في كل يوم مرتين أو ثالث حتى ال يبني عليه الجلد ويستمر في  لألمام

يعقم املكان باملطهرات ويوضع عليه قطرة من زيت الزيتون بعد الرطوبة والصديد، 

 .وبذلك يحصل الشفاء بإذن هللا تعالى تحريك الخيط خالل فترة العالج، 

 

ة كما في الجلد، والحرار  اإلبرةيم والكي وسهولة نفاذ هو التعق اإلبرةوالغاية من تسخين 

فز والرطوبة والصديد وتح تاإلفرازا إخراجهو متعارف عليه في علم الكي أنها تسهم في 

 املناعة ومقاومة املرض .
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من أقوى  ، الخزامأيضا (35)للخالالخزام الذى يسمى با :(34)ذكر صاحب السراج الوهاج

دن و يجعل له فتحتان متقابلتان جزء من الب فييفعل  ياملصرفات و هو جرح صناع

استدامة خروج املواد منه وكيفية فعله أن يثنى الجراح الجلد  ألجليوضع فيه فتيل و 

كينا حادة قاعدتها س بأصابعه و يجعل هذه الثنية بين أصابعه وأصابع مساعد ثم ينفذ في

مّدة ثالثة ملحل ا فيمنظوم فيها فتيل فيترك الفتيل  بإبرةأو مشرطا ذا حّدين ثم يتبع ذلك 

ثم يغير فيسيل منه ماّدة قيحية أو صديدية  الصيف فيالشتاء و يوم أو يومين  فيأيام 

ثم يواظب على تغييره في كل يوم بأن يجذب  ،ومن ذلك يحصل بواسطة خروجها تصريف

فتيل مكانه وكلما انتهى ال الجزء املتلوث من الفتيل فيقطع و يجعل جزء من الفتيل آخر

 البطيئة املزمنة األمراضيبقى ذلك مّدة مديدة حيث أنه معد ملداواة   أن وينبغي ،أتى بغيره

 هـ..أ السير الطويلة املّدة

 

 

                                                             
 .135( صفحة 1990الحمد بن محمد الشافعي ) العالجفيما يتعلق بالتشخيص و  اج الوهاجالسر  (34)
، والخالل حديدة تستخدم في ربط الرواق في سقف بيت الشعر وتستخدم الخالل : بكسر الخاء ، ما يثقب به وينفد (35)

 في العالج بالكي . 
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إذا  :موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العربيقول أيوب صبري باشا في كتابه و 

الداخل ولم يظهر له فتحة  فيما تورم عضو من أعضاء أحد الناس وأصيب بالغرغرينة 

التهبت  لتياأو رأس عندئذ يشيرون إلى محل التورم بتراب الفحم ثم يدخلون اإلبرة الكبيرة 

املكان الذى أشير ويخرجونها وبعد أن تخرج  فيسرعة ساحرة  فيالنار من شدة الحرارة  في

 فيويدخلونه ، (حلتيت) عون فتيال من قماش ويغمسونه بالتقيحات يصنمن الداخل 

ون اليوم الرابع يضغط يالفتيل ما يقرب من ثالثة أيام وفداخل الجرح. ويستعملون هذا 

على الجرح إلى أن يخرج الدم األسود واملاء األصفر. وبعد ذلك يتركون الفتيل ويضعون 

 الضماد.على الجرح بصال مقطعا ويستعملون هذا 

 

زماننا يستعملون بعض األدوية ليقضوا على هذا النوع من األورام ولذا لم تأت  فيواألطباء 

 .(36)األدوية بنتيجة حاسمة فإنهم يتدخلون جراحيا ليزيلوا التقيحات الداخلية

 

 وائد:( وذكر ستة فبيطرة) وقد فصل في شرح طريقة الخزم صاحب كتاب الطب العملي

حين هجومها بعد تناقص  الحادة واألمراضتحويل األمراض الباطنة املزمنة  أحدها

 . التهابها

 فوهة ناصور منفتحة.  إبقاءوثانيها 

 الصاق جدران تجويف يراد سده . وثالثها 

 تقيح في محل كان فيه وزال منه.  إحداثورابعها 

 مزمنة.  أورامتحليل بعض  وخامسها

 املراكز .آالم غير محققة  إزالة وسادسها

ثم فصل في طريقة استخدامها وقد نقلت بعضه كالمه في آخر هذا الكتاب في باب الكي 

 في كتاب الطب العملي .

                                                             
 -هـ  1290ية العثمانية: أيوب صبري باشا )ت موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب صنفها باللغة الترك  (36)

 .هـ( 1308م( )كذا على غالف املطبوع، والصواب  1890
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التي تعالج  األمراضذكر بعض  (37)نساق العالجيةالطب الشعبي ودوره في األوفي 

 :بالخرت

 

املجاورة للعين  األذنعلى أوهو ظهور نقطة أو جروح  ويعالج بالخزم من  طخاخ العين:

 املصابة.

 

 .بالضعف لعين املصابةا أسفل الواقعة األذنفي ويعالج بالخزم  :ضعف البصر

 

وهو بروز اللوزتين والقيء املستمر وعدم القدرة على الرضاعة أو  رد الحلق ) اللوزتين (:

 .(38)في خلف الرقبة ) الزنقرة ( إلبرةبا، ويعالج بالخرت األكل

 

فرار من البطن واص األيمنانتفاخ البطن وآالم في الجانب  "الطحال":جنب  بوسمه أو بو 

الوجه والجسم وهو بسبب تناول الطعام والشخص متكئ على جنبه، الضرب فوق مكان 

 ه..أالثقيلة، وتعالج بالخرت على الطحال  األشياءالطحال، حمل 

 

زال يمارس أنه ال ي( )يرحمه هللا الحاج علي عبدالسالم املطرديمن ليِبيا ذكر لي املعالج و 

هذه الطريقة التي تسمى عندهم في ليبيا بالخرث، وحدد املواضع األكثر شهرة وهي أربعة 

في البطن وستة في الظهر واثتنين في الساقة فوق الكعب بنحو أربعة أصابع من الجانب 

 بالرأس. األذنالوحش ي  وعند ملتقى 
                                                             

 .بدر، يحيي مرس ي عيد -الطب الشعبي ودوره في االنساق العالجية   (37)
 مؤخرة الرقبة :الزنقره   (38)
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 .وجاع الصدر أل أسفل الثديين  2و  1رقم 

 .أسفل يمين ويسار السرة ألوجاع البطن  4و  3رقم 

 الكاهل .ألوجاع أسفل لوحي الكتف   6و 5رقم 

 .ألوجاع الكليتين وسط الظهر مقابل الكلى   8و 7رقم 

 .الظهر واملفاصل السفلى  أسفللعالج أعلى الوركين  10و  9رقم 

 .الشد العضلي وعرق النسالعالج فوق الكعب بأربعة أصابع   12و  11رقم 

 ذناأل أو في أعلى طرف والرأس(  األذن) بين املالصق للرأس  األذنفي طرف  14و  13رقم 

ن ألوجاع الصداع والعيبالرأس أفضل، وفائدته  األذنأو في الصدغ ولكن موضع ملتقى 

 نفي العين والخرت يكون بخالف الجهة املصابة فلو كانت العي واألزرقواملاء األبيض 

كما أنه حذر من استخدام الخزم مع ابة فيكون الخرت في األذن اليسرى ، اليمنى مص

مرض السكرى ألن العالج بالخزم قد يأخذ قرابة الشهرين في بعض الحاالت ومريض 
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م الحاج انتهى كال السكري يتضرر من هذه الطريقة وتحصل له التهابات يصعب عالجها ... 

 .عة رحمه هللا تعالى رحمة واس علي

 

موسوعة اململكة العربية السعودية ملنطقة مكة املكرمة هذه الطريقة في  ذكر وردوقد 

ا كما عرفو  عند ذكر األمراض الباطنية: في األنماط الجتماعية والعادات والتقاليد

أيًضا الزائدة الدودية وسموها )القحيفة(، وقد عالجوها بالكي، إذ يقومون بإحماء 

مسمار ذي رأس دائري الشكل، وبعد الكي يمنع املريض من األكل فال  يطعم إال السوائل 

 مدة أسبوع إلى أن يتعافى. 

 

ن خش بشك جانب البطن من حيث موضع الزائدة بمخيط فيه خيطومنهم من عالجها 

، ثم يخرج الخيط وتظل الزائدة تنـزف الصديد ينفذ من الجلد ويخرج من الجهة األخرى 

ومرض الزائدة الدودية سمي في بعض األمكنة )الفرخ(، ولم يعرفوا له  ،إلى أن تفرغ فتبرأ

عالًجا على الرغم من ظهور من ادعى معرفته بعالجه، إال أن معظم مرضاه توفوا ولم 

 . يشفوا

 

بطن على الجنب )بين ال الخاللفي يستعمل املتخصصون  وف والحدود الشماليةوفي الج

ا )مسلة( تحت الجلد ملسافة طيالة وجود جرح لديه، أي يدخلون مخوصلب الطفل( في ح

، ويكون باملخاط خيط من القنب يعقدون طرفيه ومن ثم 6قد تصل إلى 
ً
سم طوال

 ه..أ صديد( كثير. يحركونه كل يوم، فيلتهب الجرح ويخرج منه قيح )

 

 

القليل جدا من األطباء الشعبيين ولكنها ال  إالوهذه الطريقة تكاد أن تندثر وال يعرفها 

 تزال تستخدم في البيطرة .
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 ()الخفيفةالخرام، التخريم 

سبب، كأن ينام شخص  أليإذا امتص الجسم رطوبة  اإلنسانمرض الخرام يصيب 

 والوهن والضعف مع اآلالم األطرافومالبسه مبتلة باملاء، ومن أعراض املرض الخدر في 

  .املتفرقة، وتشتد أعراض املرض في الشتاء، وفي الليل أكثر من النهار

 

طريق دهن جسم املريض بالزيت وتعريضه لضوء  نالعلة عيكتشف املعالج مواضع 

ء أو سوداء كالنمش، وتكون غالبا في أعلى الظهر وكذلك الشمس، فتظهر نقاط حمرا

اليدين والقدمين، وتعالج بدهن أماكن هذه النقاط بامللح والثوم، ثم توخز كل نقطة، 

في كل نقطة سوداء أو حمراء فتخرج منها مادة صفراء، ال يشعر املريض بعد  اإلبرةتغرز 

وال  براإل ات، ويكتفي البعض بغرز ذلك بالوهن وال باأللم، ويعقم مكان الغرز باملعقم

 ح .اذا نزلت في مكانها الصحي اإلبرةيستخدم امللح والثوم، واملريض ال يشعر بألم غرز 

 

في النار  الكبيرة أو املسالت اإلبروهي الكي بالنار: يضع املعالج للعالج وهناك طريقة أخرى 

اإلبرة  خفيفا سريعا برأس حتى يصبح لونها ابيض، ثم يلذع بها جميع أمكان النقاط لذعا

 وبعدها ببضعة أيام تزول أثار الكي وتزول معها أثار الخدران واآلالم . (،)املخيط
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 (MOXA) الكي باملوكسا

 
وأوراق عشبة املوكسا مرة املذاق رائحتها  صينية،مأخوذة من اسم عشبة  كلمة املوكسا

 استخدمها الصينيون في عالج الصين،طيبة عند االحتراق وهي تنمو في مختلف أنحاء 

وأوراق املوكسا تنتج حرارة مالئمة قادرة أن تسترد وتنقذ الحالة  األمراض،الكثير من 

وتطرد الهواء البارد والرطوبة  الهواء،الخطرة ملسارات الطاقة وتقوم بمعادلة وتنظيم 

ا وتتيح جميعهوتبعث الدفء باستعمالها في الكي حيث أنها تحترق وتتخلخل املسارات 

 الشفاء من أمراض كثيرة.

 

تستعمل املوكسا على الجلد مباشرة أو توضع على قطعة معدنية نقدية أو على شرائح و 

شرائح من الثوم أو امللح أو عجينة من الثوم املدقوق عجينة من  أوصغيرة من الزنجبيل 

لدية الج زيماواألكالبهار األبيض حسب الحاجة، كما تستعمل في بعض حاالت الدمامل 

كما تستعمل لفافات املوكسا املصنوعة بشكل قلم طويل أو  ،عجينة من التراب األصفر

الطرف املشتعل من الجلد حسب النقطة  وتقربرفيعة وطويلة تمسك باليد  أسطوانة

 املطلوب عالجها.
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الكي و في الصين،  جدال عالجية قديمة ئولن حرق املوكسا على الجلد والكي بميسم وسا

هو عبارة عن استخدام الحرارة الكاوية مباشرة على الجلد على النقطة املراد حثها املباشر 

 .أ.هـ (39)وتفريغها في املسار املناسب من مسارات الطب الصيني

 

 Directالكي املباشر طرق كثيرة ومتنوعة ومنها مدارس و للعالج باملوكسا و 
moxibustion  ،قسمين إلىباشر نقسم الكي امليو والكي الغير مباشر:  

 
 " festering moxibustion " scarring moxibustion  الكي املتقيح

هذه الطريقة قد تؤدي إلى حرق محلي ، وتنفط ، وتقيح، وندبة بعد الشفاء ، كما تسبب 

 .املستعصية لألمراضفي ألم شديد للمريض، وغالبا يستخدم 

                                                             
 .كتاب دليل البدائل الطبية  (39)
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 "Non festering" nonscarring moxibustion  الكي الغير متقيح

 يوضع أنقته ييستخدم على نطاق واسع في العصور الحديثة، وطر  األسلوبوهذا 

مخروط املوكسا على النقطة املراد كيها ثم تشعل، وعندما يشعر املريض باالنزعاج الناتج 

 .(40)عن الحرق، يزال املخروط ويوضع مكانه آخر

 

 
 

حرارة لالتي تعرضت  األنسجةالدم من  زيادة ضخيعمل على أنه املوكسا العالج بمن فوائد 

ملنطقة ا إمدادتحسن كبير في  إلىوالشعيرات الدموية مما يؤدي  األوردةوكسا وتفتح امل

بالدم بسبب الدورة الدموية وزيادة عدد كريات الدم الحمراء وبالتالي تقوي وتزيد مناعة 

 .أقسامهالجسم بمختلف 

 

وشبابيك األعضاء الرئيسية الغالب توضع املوكسا على نفس مسارات الطاقة في و

، ومن خالل التجارب الطويلة لبعض الصينية باإلبرواملواضع املستخدمة في الوخز 

                                                             
(40)  page 225 -bustionIntroduction to Acupuncture and Moxi 
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حدد ف ط تكون أكثر أهمية وفائدة من غيرهااملعالجين باملوكسا تبين لهم أن بعض النقا

  .بأسمائهم أو بأسماء اختاروها لهال كو و تو بعضهم نقاطا وسموها بطريقة أو بر 

 

 ”Gudang protocols“ بروتوكول قودانقأدناه نقاط سماها الدكتور كيون  الصور وفي 

  :قسمين إلى، وقسمها  األمراضوذكر أنها نقاط أساسية ومهمة لجميع 

 

والثاني املوكسا وخصص بعض النقاط في كال القسمين  باإلبراألول مواضع الوخز 

 .(41)للرجال وبعضها للنساء
"Gudang Acumoxa Protocols" 
For men :للرجال   
DU20, BL13, BL43, LI11, RN12, ST36, RN6 and RN4. 
For women :للنساء   
DU20, BL13, BL43, LI11, RN3, and ST28. 

 

 

                                                             
(41) https://moxa.blog/2017/06/26/treatment 
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مثل طريقة السيد سوادا وسماها الكثيرة البروتوكوالت النظريات و ويوجد غيرها من 

نقطة قياسية ونقاط التأثير  15إلى  11وهي عبارة عن استخدام مزيج من  ،نقاط تياكيوكو

 . "Sawada Taikyoku (Taiji) " على نهج سوادا الفريد الخاصة القائمة

 
، الفقري  مة للعموداملتاخهذا النهج يعالج جميع املفاصل الرئيسية، والنقاط الرئيسية و 

 .ويغطي الجسم كله بطريقة متوازنة

 
Dr. Ken Sawada's Whole Body Treatment (Tai Chi Tx, Tai Kyoku Rhoho): 
7direct moxa at each of the following points, treated bilaterally 
CV 12, CV 6, LI 11, TH 4, ST 36, KD 6 
GV 20, GV 12, UB 17, UB 18, UB 20, UB 23, UB 32, UB 52 
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وتعتمد على ،  Doctor Shimetaro Hara" (1882 - 1991)" اطريقة شميتارو هار 

 :st 36ثمان نقاط في أسفل الظهر ونقطة 
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وتسمى نقطة املائة مرض  ST36 Zu San Li“    ”وأشهر هذه النقاط هي النقطة السحرية  

 والكي . باإلبروتنشط هذه النقطة بالضغط والوخز 
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ع  ق الصينية والتي تتفق ميوأذكر هنا بعض النقاط املهمة على مسارات الطاقة بالطر 

بار أن نقطة باالعت األخذمع ، بيالكي التقليدي العر  يها ممارسبعض املواضع التي يكوي عل

ر من ي الصيني قد تشمل الكثيالتقليدي وبعض أنواع الككي العربي الكي الواحدة في ال

د ، ومن أراد املزيوانتشار الحرارة حجم امليسم واملوكسااملتجاورة بسبب  اإلبرنقاط 

 الصينية. واإلبرالكتب املتخصصة في الكي باملوكسا  إلىفليرجع 

 

 

 
وبين  ةلى  الرأس الهامالكي مثل التي في أع قاط لبعضها مسميات يعرفها ممارسوهذه الن

القنة( وفي مؤخرة الرأس العلباء وفي مقدمة الرأس الغاذية وأسفل الرقبة القرنين )

أسفل و  األكتافوأسفلهما وأعلى البطن وأربع حول السرة وعلى  نالثدييالسابعة وفوق 

اخل صابع من الدلوحي الكتف وفوق شعر العانة وفي الوركين وفوق الكعبين بأربعة أ

 والخارج وبين الخنصر والبنصر في اليدين والقدمين .
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  GV-DU  في الرأس
GV 22 Acupuncture Point : Fontanel Meeting:  Xin Hui 

GV 20 Acupuncture Point: Hundred Convergences: Bai Hui 

GV 19 Acupuncture Point: Behind the Vertex: Hou Ding 

GB 8 Acupuncture Point:Valley Lead: Shuai Gu ،Directly above the apex of the 

ear and 1.5 cun above the natural hairline. 
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 في الرقبة  و

GB 20 Acupuncture Point: Wind Pool: Feng Chi 

GV 16 Acupuncture Point: Wind Mansion: Feng Fu 

GV 14  (C7) Acupuncture Point: Great Hammer: Da Zhui 

 
 

 والبطن  في الصدر و

ST 12 Acupuncture Point:Empty Basin:Quepen 

ST 14 Acupuncture Point: Storeroom: Kufang 

ST 18 Acupuncture Point:Breast Root:Rugen 

 (CV) Conception Vessel Meridian – RN 

CV 17 Acupuncture Point:Chest Center :Dan Zhong 

CV 14 Acupuncture Point: Great Tower Gate: Ju Que 

CV 12 Acupuncture Point: Central Venter: Zhong Wan 

CV 10 Acupuncture Point: Lower Venter: Xia Wan - 2 cun above CV 8. 

CV 9 Acupuncture Point: Water Divide: Shui Fen 

CV 7 Acupuncture Point: Yin Intersection: Yin Jiao 

CV 6 Acupuncture Point: Sea of Qi: Qi Hai - 1.5 cun below CV 8. 

CV 4 Acupuncture Point: Origin Pass: Guan Yuan- 3 cun below CV8. 

ST 25 Acupuncture Point: Celestial Pivot: Tianshu 
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SP 15 Acupuncture Point:Great Horizontal:Daheng , 4 cun lateral to the center 

of the umbilicus (CV 8) lateral to rectus abdominus. 

Ex-CA: QIZHONGSIBIAN- Acupuncture Points-Four Points 1 cun Around the 

Umbilicus. ) النقاط الزرق في الصورة(   اإلبهامأربع نقاط حول السرة بمسافة عرض   
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 في الظهرو

(UB) Urinary Bladder Meridian 

UB 17 Acupuncture Point :Diaphragm Shu- Ge Shu 

1.5 cun lateral to GV 9, level with T7. 
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 اليدفي و

 
LI 4 Acupuncture Point: Union Valley: He Gu 

LI 5 Acupuncture Point: Yang Ravine: Yang Xi 

LI 11 Acupuncture Point: Pool at the Bend: Qu Chi 

TH 3 Acupuncture Point: Central Islet: Zhongzhu 

 
 

 القدم في و

GB 30 Acupuncture Point: Jumping Round: Huan Tiao 

GB 39 Acupuncture Point: Suspended Bell: Xuan Zhong (alt. Jue Gu) 

GB 42 Acupuncture Point: Earth Fivefold Convergence: Di Wu Hui 

UB(BL) 59 Acupuncture Point:Instep Yang : Fu Yang 

ST 36 Acupuncture Point: Leg Three Li: Zusanli 

KD 5 Acupuncture Point: Water Spring: Shuiquan 
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SP 6 Acupuncture Point: Three Yin Intersection: Sanyinjiao 

 

  طا()احتيانقاط يمنع الكي عليها 

( Precautions for Moxa ) وضع املوكسا ) الكي ( على عدة نقاط يمنعفي الطب الصيني 

 بعض هذه املحاذير دائمة وبعضها وقتي كما في حالة الحمل وبعضها عمري .

LU 3, 5, 8, 11 

LI 1, 4, 19, 20 

TH 23 

SI 18 

ST 1, 2, 8, 9 

GB 1, 9, 22, 33, 42 

UB 1, 2, 3, 6, 8, 10, 30, 40, 67 

GV 4 (in males under 20), GV 6, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28 

 

( ملن هم دون  GV4)والثالثة الفقرة القطنية الثانية عند يحذرون من الكي  مالحظ أنه

الصلب في سن املراهقة يسبب العقم، وعلى وفي الطب العربي أن الكي على   العشرين

(GV 15,16,17  ألنه قد تسبب فقدان )الصوت ( وعلى ،GB 42ألنها تسبب الهزال ). 
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 :املهمةالنقاط  فوائد تنشيط بعض

GV22 : مشاكل األنف ، الصداع ، والدوخة والدوار، املشاكل النفسية  –احتقان األنف

ال سيما املتعلقة بالخوف، نوبات الهلع ، والخفقان، مفيد ألورام املخ ، والتصلب املتعدد، 

 العضلي .والحثل 

GV20 : النقطة الرئيسية للصداع، الدوار،  الدوخة، الدوار البصري، طنين األذن، ألم

 ،سون ، مرض الزهايمر ، ألم العين واحمراره ، التهيج، السكتة الدماغية، باركنالرأس

 .، القولون العصبيارتفاع ضغط الدم

GV19: شاكل النفسية في املقام األول الصداع ، الدوار ، الدوخة ، آالم الرقبة ،األرق ، امل

 مع أعراض الهوس ، والصرع.

GV16:  ، الصداع، تصلب الرقبة، الدوخة ، والدوخة البصرية ، والخدر ، والوخز

والهزات، وتورم الحلق ، وجع األذن ، وآالم العين ، ونزيف األنف ، وفقدان القدرة على 

 وف ، واألفكار االنتحارية.الكالم، املشاكل النفسية مثل الهوس والخفقان من الخ

GV14 : سواء كانت  الحرارة والحمىنقطة التقاء جميع خطوط الطول في يانغ ، إزالة

خفيفة أو شديدة. ولتقوية اليانغ وتقوية الرقبة والعمود الفقري، وهي النقطة الرئيسية 

 .ةالسعال والربو والبرودة ونزالت البرد واإلنفلونزا ، وخاصة مع الحمى والقشعرير 

SP 15: ويحل الرطوبة ، وينظم تش ى ، ويوقف األلم ، ويعزز يقوي الطحال واألطراف ،

 آالم البطن وانتفاخ واإلسهال والدوسنتاريا واإلمساك. ،وظيفة األمعاء الغليظة

ST12 :ة ،السعال ، وتدفق تش ي ، والتهابألم الكتف الذي يشع في الرقبة، مشاكل الرقب ،

سعال، سعال الدم، ضيق التنفس، اختناق متقطع، ضيق في إلتهاب الحلق ، األرق، 

 التنفس.

ST14 :.سعال، اإلحساس بضيق أو االمتالء في الصدر 

ST15 :ألم في الصدر، ألم في الثدي ، وانتفاخ ، التهاب الضرع ، الخراج، ، الربو ، االمتالء

 ألم عام ، ثقل و / أو حكة في الجسم كله.

ST18:  أي مشاكل مع الثدي ، التهاب الضرع واأللم أو تورم ، أو الرضاعة غير كافية، ضيق

 والربو والسعال. الصدر،

ST25 : اإلمساك ، اإلسهال ، ضعف التنفس ، االنتفاخ ، األلم ،  -عوية املشاكل املجميع

عدم انتظام الحيض ، القولون العصبي ،، القولون الكتل / التراكمات من أي نوع، 

 سرطان الدم.، فية ، الخراجات ، مشاكل الخصوبة الحيض املؤلم ، األورام اللي
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ST36  : انخفاض املناعة ، املرض املزمن ، سوء الهضم ، الضعف العام ، خاصة مع الكي

طن / آالم في الب -)املوكسا( ، جميع املشاكل التي تنطوي على آالم في املعدة / الطحال 

، لتجاع املريء ، السقطات ، اإلسهاالنفخ ، غثيان ، قيء ، ار  القولون العصبي ،شرسوفي، 

 و،الربوظيفة الرئة في حاالت  الساق، تدعمألم أسفل  الثدي،اإلمساك ، إلخ. مشاكل 

 الشهرية، الدورة-االضطرابات النفسية / العاطفية  ،وضيق التنفس والصفير،

 واألرق. والعصبية، واالكتئاب،

CV4 : م أسفل الظهر ، واضطراباتفي يين ويانغ وتش ى والدم،  آال  مفيدة ألوجه القصور 

ل يم، مشاك هبوط املستق ، القولون العصبي،، واإلسهال في الصباح الباكرالعظام

، التبول الليلي، النقطة الرئيسية لجميع اضطرابات الدورة السلس املسالك البولية،

الجنس ي ، انقطاع الطمث ، العقم ، العجز  -الشهرية ، املشاكل الجنسية / الخصوبة 

 النزيف أثناء الحمل.

CV6 : الفتق ، نزيف الرحم ، الحيض غير املنتظم ، عسر الطمث )انقطاع  -صحة املرأة

،  ، فتق يالليلالعجز الجنس ي ، التبول  -الطمث املؤلم / التشنجات( ، صحة الرجل 

 /تورم أسفل البطن و والتعب، ألم /انتفاخ البطن ، وذمة ، وسوء الهضم ، واإلسهال ، 

أو األعضاء التناسلية، السكتة الدماغية ، فقدان الوعي ، ضعف العضالت والجسم 

 بشكل عام.

CV7 : ، مفيدة ملشاكل الرحم والحيض ،نوبات الهلع، ألم في البطن ، واالنتفاخ ، وذمة

 وفتق ، وآالم األعضاء التناسلية، عدم انتظام الحيض ونزيف الرحم وسرطان الدم.

CV9 :ملسالك البولية ، وسوء الهضمايسية لتحريك ركود املاء ،وذمة ، النقطة الرئ ، 

 .Moxaفقدان الوزن، نقطة جيدة ل  القيء بعد تناول الطعام،

CV10 : ملشاكل التي تصيب املعدة السفلية )الركود ، االنتفاخ ، االنتفاخ ، ضعف العالج

 البراز ، القيء (.الهضم ، اإلسهال ، الطعام غير املهضوم في 

CV12 : لقولون ا، اإلسهال ، القيءاأللم ، االنتفاخ ، ،جميع مشاكل الجهاز الهضمي تقريًبا

ة ، حرقة املعدة العصبياضطرابات الجهاز الهضمي املرتبطة باإلجهاد ) اليرقان، العصبي،

كل بش، اإلسهال( إلى جانب أعراض مختلفة مثل األرق والقلق ، وما إلى ذلك في املعدة

 خاص من القلق و / أو اإلفراط في التفكير .

CV14 : القيء ، ألم في البطن ، االكتئاب والذهان والغضب املريءالغثيان ، االرتجاع ،

 والضعف في الذاكرة والقلق والخفقان ونوبات الهلع والصرع.
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CV17 :،ينظم الرئتين، يوسع ويريح الصدر، يسخن ويحول البلغم البارد في الصدر 

سعال مزمن، السعال مع البلغم املخاطي غزير، يفيد الحجاب الحاجز ، ضيق في ال

ي الخفقان، صعوبة ف، التنفس، الربو، جميع اضطرابات الثدي، ركود الدم في الصدر

البلع أو عدم القدرة على بلع الطعام والقيء، جفاف املريء، شعور بانقباض أو ضيق في 

 .الصدر

UB17 : نقطة الدم وهي من النقاط املهمة ، فهي مفيدة لجميع الحاالت املتعلقة بالدم

وبركود وحرارة الدم وما يترتب على ذلك من أمراض في الصدر والسعال والتنفس والقيء 

 الجلدية. األمراضومشاكل الدورة الشهرية والدمامل وبعض 

 

LI4 :ذناأل لصوتية، التهاب وطنين التعرق الزائد ، الصداع ، التهاب الحلق والحبال ا  ،

األعضاء  ، سعال، الربو، أي مشكلة على الوجه، اإلمساكارتفاع ضغط الدم ، الزحار، 

الحسية ، الفم ، األسنان ، الفك ، األسنان ، الحساسية ، التهاب األنف ، حمى القش ، 

أثناء  قطةحب الشباب ، مشاكل في العين ، إلخ.) يمنع الوخز باإلبر والكي على هذه الن

 الحمل(.

 

LI5 :،سعال البرد، األمراض الجلدية  مشاكل األذن ، التهاب الحلق ، وجع أسنان، الصداع

صعوبة في التنفس، االكتئاب والهذيان والخوف  رتفاع ضغط الدم، الربو،إمع الحكة، 

 .والجنون 

LI11 : الحد من الحمى العالية ، األمراض الجلدية ، األحمر ، حكة ، يمكن استخدامها مع

UB 40 ،اضطرابات الكوع واألطراف العلوية واأللم وااللتهابات ،مرفق  ألي مرض جلدي

التنس، تطرد الرطوبة من القناة، مشاكل الدورة الشهرية مع الحرارة في الدم، يطرد حرارة 

 .SI3، ولضربة الشمس أضف  UB40 & SP10الصيف باستخدام 

TH3 : مشاكل األذن من أي مسببات مثل الطنين الزائد ، الصداع الصدغي أو ألم في

 .GB37الظهر أو الكتف العلوي أو ألم في التهاب الحلق، أمراض العيون مع 

GB30 : عرق النسا ، ألم ، تنميل ، ضمور أسفل الظهر ، الورك ، األرداف أو األطراف

 الشرى ، مشاكل جلدية حكة.، السفلية، ثخانة أو ضعف الساق

UB 59 :،ألم الفخذ، شلل في األطراف السفلية، ضمور في الطرف  آالم أسفل الظهر

 .تقرح الساق، تشنجات الساق السفلى، ألم النسا، السفلي، ثقل وألم الساق والركبة
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GB 8 : ،مشاكل املعدة وعدم ودوار، قيء و  الدوخةصداع نصفي، صداع كامل الرأس

 عين.اضطرابات ال ،)اللقوة(القدرة على تناول الطعام، طنين األذن ، انحراف الفم والعين 

GB 20 :،يفيد و  يبدد الرياح الباردة والرياح والحرارة، امرض الكبد، يفتح ويض يء العيون

 السمع.

KD5 : املرتبطة يغذي بشكل عام الين والدم ويحرك الرحم، مشاكل الدورة الشهرية

بمسار الكلى ، انقطاع الطمث ، عسر الطمث )ألم / تشنجات( ، تأخر الحيض ،هبوط 

 الرحم.

SP6 : جميع ل ،والكلى الكبد مع الطحالتعتبر من النقاط الثالثة املهمة وهي نقطة التقاء

النساء ، املشاكل الجنسية ضطرابات الطحال، اضطرابات الجهاز الهضمي ،أمراض إ

، عسر الطمث(، الدورة الشهرية )غير منتظمة، انقطاع الطمث شاكل، مللذكور 

، رد في أمراض الجلد الحارة، األرق، والخفقانضطرابات ونزيف الرحم والدم الباإ

 ةيعالج ألم منطق، رتفاع ضغط الدملوالعواطف األخرى املرتبطة بالقلق، الدوخة و 

 .فترة الحملويمنع الكي عليها في ، األعضاء التناسلية وآالم الفتق

 
 

Ex-CA – QIZHONGSIBIAN :انتفاخ ، إسهال ، عسر الهضم ، عسر الطمث. 
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 والخلف األماميفضل عالج إضطراب األعضاء الرئيسية من 
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 الكي بالقدحة ) الصوفان (

وتعمل  قدحةبالالشام ( وفي الصبرةبعض املناطق )في ( املوكسا)السابقة الطريقة  تسمى

مي ، وس، له زهر ابيضاألوراقشجيري كثيف نبات نصف  وهو، الصوفان الصخري من 

 من شرارة زند النار إشعالبالصوفان الستخدام لحاء فروعه الشبيهة بالصوف في 

 ثالتقليدي، حيولحائه في الكي في الطب  أوراقهالقداحة، كما كان يستخدم مسحوق 

يشعل طرفها بالنار ويكوى بها أو توضع على املكان ثم  جفافها،تفرك أو تدق ناعما بعد 

ومن ، ضب من جسد املرياملصاب وينفخ عليها ليزداد اشتعالها وحرارتها على العضو املصا

 .(الشيح العربي ،الصوفان، القديح، القدحة، النجمية) أسمائه

 
املناطق في املغرب العربي يستخدمون الكبريت لنفس الغرض، يوضع منه  وفي بعض

 حاره.قطعة صغيرة ثم تشعل بحديدة 
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 الكي البعري 

 
 

"  (42)ري بالكي البعقريبة من الطريقة العربية املسماة "  والقدحةالكي باملوكسا طريقة 

تشرب صوفة  الجبلي:: يؤخذ بعر املاعز وال سيما (43)في الحاوي في الطب  وطريقتها كما

زيتا وتوضع على املوضع العميق الذي فيما بين اإلبهام والزند من اليد وهو إلى الزند أقرب 

حتى تصير جمرة ثم ضعها على الصوف وال تزال تفعل ذلك حتى يصل  وألهبهاثم خذ بعرة 

  البعري.يسمى الكي  وهذا الكي األلم،الحس بتوسط العصب إلى الورك ويسكن 

 

 الدرة املنتخبة أن بعر املاعز إذا كوى به عرق النسا فيومثله في ذيل تذكرة داود يقول: 

ق بالزيت وتضعها على املوضع العمي وصفة الكي به أن تأخذ صوفة وتسقيها ،نفعه جدا

وضع وتضعها على امل ،بالنارمن اليد وبين الزند وتأخذ بعرة وتشعلها  اإلبهامالذي بين 

لورك ا العميق فوق الصوفة وال تزال تفعل ذلك حتى يتصل الحس بتوسط العضد إلى

 .عري بويسكن األلم وهذا الكي يسمى الكي ال

 

                                                             
َنم واإلبل وما شابهها (42)

َ
 البقر األهلّي، أو ما يخرج من بطون الغ

ّ
لف إال

ّ
 وذوات الِظ

ّ
مقولة  . وفيالَبْعر: رجيع ذوات الخف

ر 
َ
 تدل على البعير، واألث

ُ
يدل على املسير، ليل داٍج، ونهار ساٍج، األعرابي الذي سئل: ِبَم عرفَت ربك؟ فقال: "الَبعرة

 وسماء ذات أبراج، أفال تدل على الصانع الخبير؟!"
م في مدينة  865هو أبوبكر محمد بن زكريا الرازي أحد العلماء املسلمين البارزين في مجال الطب. ولد الرازي في عام  (43)

وأشهرها على اإلطالق كتاب  " الحاوي في الطب " الذي الري بإيران " تقع شرقي مدينة طهران حاليا " ، وأعظم مؤلفاته 

ل فيه الطب الهندي والفارس ي والعربي.  سجَّ
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 زعم ديسقوريدس: أنه قد يكوى به عرق  :في كتاب األغذية واألدوية اإلسرائيلي وأصله عند

النساء، على ما أصف، فيسكن الوجع، ويقال: الكي تؤخذ صوفة فتغمس في زيت وتشرب 

هب والزند، ثم تؤخذ بعرة جافة وتل اإلبهامجيدا وتصير على املوضع املعين الذي في أصل 

ويديم  ،لهاى بدبالنار وتحمل على الصوفة وتترك حتى تخمد نارها وتنحى، وتجدد بعرة أخر 

 ذلك إلى أن يصل حس األلم بالعضد، فإن الوجع يسكن. 
 

وما أحسب أن ديسقوريدس أمر أن  ،وقال ديسقوريدس: إلى أن يصل الحس بالفخذ

إال على املوضع العميق الذي خلف الكعب، ولال فمن تحمى الصوفة املغموسة بالزيت 

ذا ه وسمى ديسقوريدس ،ى الفخذمن اليد فيصل الحس إل اإلبهاماملحال أن تحرق أصل 

 .(44)الصنف من الكي: الكي البعري 

 

 
ومن طرق الكي البعري أن تؤخذ البعرة قبل أن تجف ويغرز بها عودا أو حديدة كمقبض 

 وى بها .، ثم يشعل بطرفها ويك، ثم تترك حتى تجف وتلتصق بالعودتمسك به وقت الكي
 

 الترقيشالكي ب

فافة لالترقيش هو نوع من الكي الخفيف والذي ال يكاد يالمس الجلد ويكون بواسطة 

عود بطرفه جمرة صغيرة يلذع به لذعات أو قماش )عطبة( أو مثل املوكسا أعشاب 

                                                             
تحقيق  ه 320كتاب األغذية واألدوية تأليف إسحاق بن سليمان املعروف باإلسرائيلي املتوفى سنة مادة بعر  املاعز:  (44)

 الدكتور محمد الصباح مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر
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مالمسة أو كي أظافر أو أصابع اليد أو الرجل وهي  أخرى ، وصفة خفيفة مكان املرض

 به جمرة وتستخدم أعواد الكبريت لهذا 
ً
 الغرض.بواسطة حديد ساخنه أو عودا
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 الكي بالعطبة

، مصنوعة من القطن أو الكتان ، حيث تلف هذه القطعة قماش ةتعمل العطبة من قطع

سم ، وتشعل 3ها حوالي سم وطول1على شكل اسطواني مثل السيجارة ال يتجاوز قطرها 

ي مكان مشتعلة ف جمرةوتبقى الفي مقدمتها النار ، حيث يتم احتراقها ببطء ودون لهب، 

 2حتى انطفاء النار، أي انتهاء الفتيل القماش ي الذي بطول  "الكي"
ً
وأثناء ، سم تقريبا

خاص ومميز بهذا النوع من  االحتراق لتلك القطعة القماشية تنطلق رائحة دخان

اب" بكسر العين، ومن هنا جاءت تسمية من يقوم شالقما
ّ
، ويسمى هذا الدخان "الِعط

اب" بفتح العين أي الكواي 
ّ
  .بهذه العملية بـ"الَعط
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  :طريقتان للعطبة
كتاب  وفي املقصة فياملوكسا  مشروحة فيكما هو و توضع على املحل املراد كيه :  األولى

  النجاح.روضة 

 

را يضرب بالجمرة على املوضع املراد كيه ، وغالبا ال تترك أث مثل الترقيش :الطريقة الثانية

 .على الجلد أو أن أثرها يزول بسرعة
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 د الشجراوأعو  باألعشابي الك 

يوقد  أنبعد أو الكركم شجر الغضا أو الرمث أو السمر  وأعشابشجار أأعود  تستخدم

 لجسم.افي الكوي الخفيف أو لتسخين مواضع محدده في تنفع ة جمر نار فتكون سه أبر 

 
بعد غليها بالزيت غليا قويا وترفع وهي حامية  األعشابومن طرق الكي الكوي بأغصان 

 جدا وتكوى بها املواضع .

 

 الرضفو التكميد 

  .خرى للعالج التكميد أو التسخين بالرضفاأل طرق ال منو 

 
 

اَل: 
َ
 َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد رض ي هللا عنه ق

ُ
ال
َ
ق
َ
ِبّيِ صلى هللا عليه وسلم ف

ى النَّ
َ
ٌر ِإل

َ
ف
َ
وا: َجاَء ن

ِويِه؟  ،َيا َرُسوَل هللِا 
ْ
ك
َ
ن
َ
يُّ أ

َ
ك
ْ
ُه ال

َ
ِعَت ل

ُ
ْد ن

َ
ى َوق

َ
َتك

ْ
َنا اش

َ
َت َرُسوُل هللِا  ،ِإنَّ َصاِحًبا ل

َ
َسك

َ
 صلى " ف
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مَّ  ،هللا عليه وسلم " 
ُ
ِويِه؟  ث

ْ
ك
َ
ن
َ
وا: أ

ُ
ال
َ
اَل:  ،ق

َ
مَّ ق

ُ
َت َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ث

َ
َسك

َ
" ف

ُووُه 
ْ
اك

َ
ُتْم ف

ْ
اْرِضُفوُه َرْضًفا ،ِإْن ِشئ

َ
ُتْم ف

ْ
  ." (45) َوِلْن ِشئ

 

:
ُ
ْحماة على النار، واحدُتها  الرَّضف

ُ
وال ُيقاُل ِللحَجاَرِة َرْضف إال إذا  َرْضفة،الحجارة امل

ُدوه بالرْضِف.  ّمِ
َ
ي ك

َ
اِر أ مِس أَو النَّ

َّ
 بالش

ً
ْت ُمْحَماة

َ
 كان

 
مادُ  ُتْحَمى بالنار وتوضَع على موضِع  أن :Fomentation  الكِّ

َ
 ف
ٌ
 ِخرقة

َ
م، الور األلم أو يؤخذ

يساعد التدليك والعالج بالحجارة الحارة أو الساخنة إلى و ق، وهو كيٌّ ِمن غير ِإحرا

وتليين العضالت، وهي تقنية فعالة جدا لتنشيط الدورة الدموية، والتدفق  األلمتخفيف 

 اللمفاوي وتساعد على االسترخاء العام.

 

و أ أن يسخن امللح ثم يربط بخرقة فيكمد به موضع الوجع من البطن ومن طرق الكماد 

لرماد وا والشعير امللحو  ،الجسد، أو يحمى الشقف فيفعل به مثل ذلك ضاءغيره من أع

، كما يستخدم الكماد بالصوف أو القطن مع الدهن من الشقف أفضلخن االس

 )الشحم املذاب( الساخن مفردا أو مع بعض األعشاب .

 

                                                             
 لجامع الصحيح للسنن واملسانيدا (45)
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د يسكن التكمي (املقالة الثانية من األمراض الحادة) يقول الرازي في الحاوي في التكميد

األوجاع بأن يلطف ويرقق األخالط ويفش بعضها ويفش الرياح فيريح من التمدد وهو 

نبغي وي ،ذع معهمنه قوي لذاع ومنه لطيف هين ال لأصناف فمنه الرطب ومنه اليابس و 

أن يستعمل لكل ما يشاكله فاستعمل التكميد الرطب وهو التكميد باملاء الحار في األورام 

والقوي منه حيث تريد أن تلطف خلطا غليظا  ،تي حدوثها عن دم رقيق مائيالدموية ال

 والضعيف وهو الرطب حيث تكون األخالط لذاعة .  ،وهو اليابس الشديد السخونة

 
اد استفراغ قوي ألن الكمواعلم أنه إذا كان التكميد يزيد الوجع شرا فالبدن يحتاج إلى 

وفي هذه األوقات كلما كان الكماد أبلغ كان إن صادف البدن ممتلئا جذب بأكثر مما يحلل 

 أضر.

 

يقول اريباسيوس في التكميد : الكماد شأنه تخلخل الجلد  من الحاوي  وفي موضع آخر

له فال لوتسهيل املجاري بالتحلل الخفي وتلطيف الفضل والدم الذي في الورم الحار وتح

يجب أن يستعمل إال والبدن نقي قليل الفضول أو بعقب استفراغ ذي قدر ولال جر إلى 

 املوضع أكثر مما يحلل منه .

 

والكماد الرطب يوافق الورم الحار الذي يكون من املرة والكماد الحار اليابس يوافق 

 األورام التي سببها دم لطيف . لي ينظر في هذا .
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والذي ال يلذع يوافق الذي من األخالط اللذاعة والذي يلذع يوافق الكيموسات الغليظة 

 ه..أاللزجة إن شاء هللا 

 

 )الرمل والطين الحار( هالتسخين باملل

 
 

نار كبيرة فوق رمل نظيف فإذا حمي الرمل أبعدت النار : )الرمل والطين الحار( امللة

والفحم وحفر في الرمل حفرة يضع املريض يده أو رجله أو ويجلس املريض بوسطها 

يخف وجعه و  والتهابهثم تلين أعصابه وعضالته  الرمل،حتى يبرد  الدافئويدفن بالرمل 

 الغاية.ذه أو تستخدم الرمال الحارة في الصحراء له هللا،ويتعافى بإذن 
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 وما يتبعه الكي يف كيفية :الباب اخلامس
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 كيفية الكي وما يتبعه

 

 واختيار موضع الكي فصل في إحماء الحديدة

 وأعن طريق وضعها في فحم متوهجة سواء على نار املناسبة  أداة الكي )امليسم( توضع

وكلما كانت الحديدة  لونها،غير ذلك من مصادر النيران حتى يحمر أو يبيض  أوغاز 

 أل  أفضل،كانت النتيجة حمراء مبيضة شديدة الحرارة 
ً
كن يمن األداة غير املحماة جيدا

 تلصق بالجلد و 
ً
 .وربما التهابا بعد الكي وتشوها في الجلدأن تحدث تيبسا

 

نظر املريض حتى ال يخاف ويصاب بالهلع وينبغي أن تكون النار والحديدة بعيدة عن 

ولذا كان املريض ال يتحمل الكوي وال يثبت وقت العالج فينبغي أن يطلب  والرجفان،

 املعالج من يساعده على اإلمساك باملريض.

 

 :محمد بن سعد الجنوبي يقول الشاعر

 ـونـهـــــونـسي يء  ماــــــــــي شـــــــــــبقـلـب ســـــــــــأونــ   ار  ـــــــــتــومـح  عقالوا هـلـي وشـفـيـك  ضـايــ

 عـسـى أهــل  املشكـلـة  يرحمـونـه بصـبـر  ـار   ـــقـالـو تعـالـج قـلــت أنـــا  الـقـلـب  صـبـ

 تـهـونـهـــــــــــــــوا  بــــي  كــــل  ماتشــــقـلــت أفـعـلـ    ــار ـــبـالـن  داوي قـــال  بـكـويـه ــجـابــو الـمــ

 ـوا  عـيـونـهــــشـخـــه  و ــقــال امـسـكـوا راس  وء  مـسـمـار   ــــــه وحــط  بالـضــــرفع يدي

ــــــــتع  ي والـــــــي قلبـــرض فــــامل  صار     واحكي لكم كل ما قلت امهلوا  ـــرفـــــــــــــــــ ـــونــــــ  هــــ

 ـونــهـــــــــطـعـ  يـي  بـكــبــدــــــــــــي مـحـيـرنـومحتار     والــلــقال أنت عاشق قلت عاشق 
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 حتى أن بعضهم يحتس ي القهوة ومنهم لمألاعنده القدرة العجيبة على تحمل الناس بعض 

ه وهو يرى غير وتصيبه الرعدة والبعض يجبن  ،من يدخن ومنهم من يتحدث وهو يكوى 

 في النارقد أمثال العرب " يكوى، ومن
ُ
واة

ْ
 الَعْيُر وامِلك

ُ
 "َيْضَرط

 

ن َيِحلَّ به وهذا املثل يروى عن عمرو بن املثل يضرب هذا 
َ
مر قبل أ

َ
للرجل يتوقع األ

ُنُه 
ْ
ى َبط

َ
بي عمرو َسق

َ
ن ُمسافر بن أ

َ
صله أ

َ
سقاء( )أصابه االستالعاص، قاله في بعضهم، وأ

ْحَمى َمكاِويه، فلما جعلها عل
َ
ى بطنه ورجل قريب منه ينظر ِإليه جعل فداواه ِعباِديٌّ وأ

 فقال مسافر: 
ُ
 في النارَيْضَرط

ُ
 .الَعْيُر َيْضَرط وامِلكواة

 
كان به داء في رجله، واحتاج إلى  األندلس ي (46)املنصور بن أبي عامروحكى غير واحد أن 

الكّي فأمر الذي يكويه بذلك وهو قاعد في موضع مشرف على أهل مملكته، فجعل يأمر 

ى ويفرى الفرّي في أموره، ورجله تكوى والناس ال يشعرون، حتى شّموا رائحة الجلد وينه

 واللحم، فتّجبوا من ذلك وهو غير مكترث. 

 

كان هناك   أنه يرحمه هللا تعالىعبد الحميد ابن الشيخ املعالج محمد صالح املراحي يذكر و 

أحد، عقبها قام بإشعال  كية، و طلب من الناس حينها أال يمسك به 16يحتاج إلى  امريض

السيجارة وتدخينها أمام الجميع، حينها تعجب الجميع وقاموا بانتقاده، إال أن الوالد 

طلب منهم أن يتركوه على رغبته، واستمر في التدخين حتى أثناء عملية الكي دون أن 

                                                             
 .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبأنظر كتاب   (46)
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ناس من ، و هناك أ”كية  16” ا لـ  انتهاءذلك لحين  هما شابه( أو آيتحرك أو يتألم بقول )

 .(47)كية واحدة يهربون 

 

حديد تمن أجل جس و في حالة الكي في الرأس حلق شعر الرأس  عالجينيشترط بعض امل

 مكان الكية.

 

ذا ال وه ،وعدد الكيات املوضع املراد كيهاملعالج حدد بعد تشخيص الحالة املرضية ي

فحم أو ب كويهضع عالمة أو إشارة على املوضع املراد ثم ي املواضع،خبير بعلم  إاليجيده 

   قلم.طباشير أو 

 

ان الكي يطهر مك الاملعالج  ولكن جرت العادة أن، تنظيف املوضع باملطهرات ومن األفضل

 يكروبات.املفالنار تقض ي على  تطهير،إذ أن عملية الكي ال تحتاج إلى 

 

 يرفع املعالج املكواة )امليسم( من النار بجرأة املطلوبة،الحرارة  إلىتصل الحديدة  أنبعد 

جلد ضع امليسم على البالطريقة الصحيحة، وبسرعة ي ابه اإلمساكمن وعزم ويمكن يده 

أشد من وهو  انجضأو  الذع"أو أقل حسب الحاجة  ثانية واحدةمع ضغطة خفيفة ملدة 

عا ي ثابتا سريالك، ويكون ني النجضأع الكي املعتادوهو  اللذع ولكن ال يكون جائرا

 املعالج."خفيف اليد" وهنا تبرز مهارة 

 

غ نجض الكي، واملراد منها الكي البليأيقال استقص بالكي، وأمعن في كي، بالغ بالكي، 

 الشديد وهو خالف اللذع الخفيف السريع.

 

 املظفر محمد بن أحمد القرش ي األموي املعلوي املشهور باالبيوردي أبو يقول 

 
ً
ال
َ
 َجل

ً
ِتْج حاِدثا

ْ
َي ُين

ْ
ِقِح الّرأ

ْ
ل
َ
داِج  َوأ

ْ
ْت ِبإخ ْد َهمَّ

َ
 ** ِإنَّ الَحواِمَل ق

ِئٍد  ْيَر ُمتَّ
َ
نِضْج غ

َ
أ
َ
ْف    َولْن َكَوْيَت ف

َ
  َع ـــــ** ال ن

َ
ك
ْ
  ّيِ ـِلل

ّ
ضَ  َبْعَد   ِإال

ْ
 اِج ــــِإن

ْوالُهُم 
َ
وُبُهما ** َدٌم ، َوأ

َ
غَزَرُهْم ُجوَديِن ، ش

َ
ْسَت أ

َ
ل
َ
اِج  أ ْوَدْيِن ِبالتَّ

َ
 ف

                                                             
 .نقال صحيفة غران االلكترونية   (47)
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 :ويقول بشار بن بردة

ِضج
ْ
 فأن

ً
َعْيَر َيْوما

ْ
َوْيُت ال

َ
ُه ** ِإذا ما ك

َ
َوْيُت ِعَجان

َ
ْد ك

َ
اس ق

َ
 َوَعْيِر أن

 

 العباس ي:ويقول دعبل الخزاعي من العصر 

  **  ه  ـــنهــــــــــــِط حلمَك كــــَت فأعـــــولذا حلم
َ
َوْيَت ف

َ
ا ك

َ
، ولذ

ً
ِنيا

ْ
ِضِج ُمْسَتأ

ْ
ن
َ
 أ

 من قبِل مدخله سبيَل املخرِج  ** ولذا التمسَت دخوَل أمٍر فالتمْس 

 

 ثيرة،كبين الكوية واألخرى كثيرا في حالة أنه يريد أن يكوي املريض كيات  يتوقف أالوينبغي 

هلة في وقريبة وس ،ويكون عدد املياسم التي على النار تناسب حاجة املعالج وعدد الكيات

ب أو قد خفت حرارتها لسب بيدهتناولها واستبدالها عندما يظن املعالج أن الحديدة التي 

 آخر.

 

حصر أو متالصقة مع بعضها لينجدا ينبغي أن تكون مواضع الكي املعتاد ليست بقريبة و 

وال لجلد وتلف ل تالتهاباغيره فتحصل  إلىااللتهاب الحادث في الجزء املكوي وال يصل 

 بعسر . إاليلتحم الجرح 
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مثل البواسير وأوجاع العين وأوجاع الراس  فقطبكي العروق تعالج  األمراضثيرا من ك

ج ، فينبغي أن يقتصر املعالاألمراضوغيرها من  األوردةمشاكل  بسببوعرق النسا الذي 

 العرق مباشرة أو املوضع املراد كويه إلىليه حرارة امليسم إعلى كوي املوضع الذي تصل 

أثير معرفة آلية تإن  ذلك، إلىلم تدع الحاجة  كثيرا إذا أووال يجعل الكوي طويال أو غليظا 

عرضا  وأيقة كويها طوال الكي واختيار املوضع الصحيح يقلل من كثرة مواضع الكوي وطر 

فمن املالحظ أن بعض من ال يحسن الكوي يجعل كويه طويال أو غليظا فتكون ، نقطيا أو

 خطأ.وهذا العظم والعصب والعروق الكوية الواحدة على 

 

إن كان في ش يء من أدويتكم أو: يكون في ش يء من صلى هللا عليه وسلم: "  يقول رسول هللا

وما أحب ، الداء افقتو  لذعة بنار خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو  أدويتكم

 .(48)"أن أكتوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . )توافق الداء( متحقق منها أنها تكون سببا لزوال الداء ال على سبيل التخمين والتجربة، 5683صحيح البخاري  (48)
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 في الكي  املخدر  استخدامفصل 

د استخدام املخدر في الكي العادي فالبيعارض اغلب املعالجين بالكي في وقتنا الحاضر 

أن يشعر املريض بألم الحرق من أجل التنبيه وتحفيز املناعة ، ويوجد قلة من املعالجين 

ذا خطأ وه األلمبالكي من يستخدم املخدر املوضعي في وقتنا الحاضر من أجل تخفيف 

 ي ووقف النزيف.ـأن يكون في الكي الجراح إال

 

 الكيمعالجة موضع فصل في 

 
أكثر املعالجين يرون عدم وضع أي ف ،عالجون في مسألة معالجة موضع الكيختلف املا

 .األفضلبل هو  وخرج منه الصديدعلى موضع الكوي حتى لو تقيح  مواد عالجية

 

اذا كان املوقع ، صديد قد يكون عالمه على وجود مرضخروج اليقول احد املعالجين : 

أو  (49)بالجرح ناتج عن عدم انجاضه او لوجود التهابأللكي منذ فترة طويلة  امحتاج

 ائر، وقد يحصل مع الكوي الجال يحصل مع الكوي الصحيح االلتهابف ،املبالغة في الكي

قديما يحرقون شعر الغنم على الكي الظاهر  اوكانو ، ممتس أولشمم  الجرح تعرضربما  أو

وعلى كل حال خروج الصديد اذا لم يرافقه التهاب وتورم  ،خوفا من التسمم األطراففي 

يض املر  شعري، األطراففي الكوي ثر استمرار أ الحظون، فائدةفقد يدل على  رال يض

                                                             
موضع الكي ليس باللذع الخفيف وال الكوي الجائر وهي كلمة عامية  انجض الكوي يعني مكن حديد املكوى من (49)

 ولعلها مقلوبة من النضج.
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وق أدوية الحر  وأواذا وضع امللين ، األطرافالرجل اذا كوي قرب  أوبالنبض في عامة اليد 

 م، والاملره نشف الجرح وضع كلمافي معالجة الكي اذا استمر  خصوصا ،التأثيرانتهى 

 لو أنو ، املكوي وال تؤثر على مفعول الكوي فهي ملينه للجلد  والزبدةمانع من السمن 

 ألثراحاجه للكي ويكفي التسخين والكمادات فقط فإن  فال امفيداملستمر غير التنبيه 

الكي  ثرمن أيشتكي بعض املرض ى والذي يحصل أن  ،كثرأع و ييستمر قرابة ثالثة أساب

ليس تعب و فترة مرض الكي فيحصل له بعض التعب في جسمه لعدة أيام فهذه الفترة هي 

بعد الكوي مؤشر على  األلمزيادة  أوشدة املرض ويقولون ، أجلهمن  اكتوى املرض الذي 

السلبي للكي في بعض الحاالت لجأ املرض ى  واألثروللخروج من هذا التعب ، صحة الكوي 

، من الكي املرجوة الفائدةوقد ينتهي وتنتهي معه  األلملعالج موضع الكي  وبالفعل يخف 

 .  (50)فالكي اذا لم يحصل فيه التهابا أو كان الحرق بسيطا ينبغي عدم معالجته

 

 ما  :ومنهم من يقول 
ً
ي ففقاعات مائية  إذا ظهرت ولكنبعد الكي مضاعفات حدث تنادرا

 .باألدوية في هذه الحالة يعالج املريضمكان الكي 

 

في حالة أن يحصل التهاب أو ما يسمى  إالالكوي موضع الخطأ معالجة من : ويقول البعض

ويعالجونه بالصبر وزيت الزيتون أو الخواجوا مع زيت الزيتون يغلى ثم يبرد  بالشمم،

 ليلة.ويدهن به كل 

 

ا حصل تورم وحراره بعد الكي ويسمى الشمم ينبغي أن يتبخر بهدب ومنهم من يقول: إذ

 ويسمى "الكبو" أو يشم القطران أو يشرب مرة وعنزروت. األثل

 

وآخرون يقولون بعد مرور  ساعة،ويقول البعض أنه ال مانع من وضع املرهم بعد نصف 

 .ومنهم من قال بعد نصف ساعة فقط يمكن استخدام مرهم الحروق ، ساعة 24

 

                                                             
 نقلته عنه مباشرة . كالم كان وجهة نظر أحد املعالجينالهذا   (50)
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ادة امل ومنهم من يرخص بالزبدة فيقول ومنهم من يضع نخاع العظم على موضع الكي، 

 كانوا في السابق يمسحون موضع الكوي  وقد ،«الزبد»الوحيدة التي يمكن أن تدهن بها هي 

 ثالثة أيام. الزبدة بعد باملاء وامللح ثم يستخدمون السمن أو

 

،أن يبرأ من آثار الحرق حوالي عشرين أجل وقيل: يعالج مكان "الكي" من 
ً
بات بغلي ن يوما

 بري يدعى "القريص" مع السمن العربي، ثم يصفى والناتج يدهن به مكان الحرق.

 
توضع على و  حيواني،عند حلول الليل تدهن كل كية بسمن ويقول أحد املعالجين في ليبيا: 

ي الصباح وف الصباح،ش حتى وتربط بشا ،دافئكل كية ورقة نبات السلق املذبل في ماء 

 يأتغسل الكيات بما دافئ وصابون خال من العطور مثل صابون ورق الغار وتترك دون 

روج عملية خ تبدأ أيام خمسة إلىثالثة بعد مض ي ليلة، الطريقة في كل  ر وتكر  ،ءش ي

ويستمر املريض بوضع السمن  املرض،حسب نوع  أيامقد تستمر لعدة  التيالصديد 

السلق  ويقول  ،يوما عشرينمن  ألكثروالسلق والغسل حتى تبراء الكيات التي قد تطول 

 .أ.ه من بعده ورق الخروع ويأتيله خاصية قوية في امتصاص الصديد 

 

ي ورق العنب وف أووفي الشام يستخدمون ورق التين وذكر الزهراوي ورق الخبازي البري 

م أو الكركومناطق أخرى تستخدم عصارة الصبار الطازجة ورق الخروع  وفي مصرالهند 

، وبعضهم يضع عصارة الصبار قبل الكي وعصارة الصبار  الغايةلنفس أو عرق السوس 

 .مخلوطا بالكركم بعد الكي 
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 وللزهراوي كالم مفصل عن طريقة الكوي وماذا تفعل قبل وبعد: 

ه في املاء، وشّرب فيه قطنة، وضعها على  يقول:
ّ
 من ملح، فحل

ً
وبعد الكي ثم تأخذ شيئا

واتركه ثالثة أيام، ثم احمل عليه قطنة مشّربة في السمن، واتركها عليه حتى  املوضع،

 تذهب الخشكريشة من النار، ثم عالجه باملرهم الرباعي، إلى أن يبرأ إن شاء هللا تعالى.

 

وتتركه ثالثة أيام حتى تهم بالتقيح، ثم تضمدها بالخبازي اللحم:  ويقول في عالج مسمار

البّرية املدقوقة بامللح، وتترك الضماد عليها ليلة، فإنها تنقلع من أصولها، ثم تعالج موضع 

 الجرح باملرهم املنبت للحم حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.

 يمد القيح  ويقول:
ً
 . فهو أفضل وأنفعوقد قالوا إن الجرح كلما بقي مفتوحا

 

بعد الكوي يوضع  ":خانيةة اليجراحفي "وغلو أ جو الجراح شرف الدين سابون ويقول 

يتم غسل هذه املنطقة باملاء  األقل،وبعد مرور ساعة واحدة على  بالكي،الدواء الخاص 

وتستمر إجراءات التنظيف هذا ملدة ثالثة أيام ثم تستخدم الكريمات الخاصة  النقي،

 أيضا.

 

في كامل الصناعة الطبية املعروف بامللكي في كي مرض الشوصة  ول ابن املجوس يويق

أن تستعمل في مواضع الكي  )الكي(ثم ينبغي بعد الفراغ من هذا العمل  :الجنب( )ذات

 التي تنفع من ذلك بمنزلة مرهم االسفيداج أو مرهم النورة وهللا أعلم. األدوية
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 :عند كالمه عن عالج عرق النسا الرازي في الحاوي ويقول 

فعد في التنقية واألضمدة والتدبير مرات بعد أن تريحه في الوسط وتسترد قوته وال 

 ناجزهو تسقطها والقيء نافع في هذا الوجع يستعمل أوال بعد الطعام حتى يعتاده ويسهل 

باألدوية التي من شأنها أن تقيئ وأبدأ فيها بأضعفها ثم باألقوى واحذر كل الحذر من أن 

ثالثة  على الورك في فأكوهتتخلع الرمانة تفلت من موضعها فإن خفت على العليل ذلك 

مواضع أو أربعة وال تدع موضع الكي أن يلتحم سريعا بل احفظه باألدوية املفتحة األكالة 

 أدملهافى ينصب منها صديد كثير فإذا انصب منها صديد كثيرة فعند ذلك أياما كثيرة حت

وفي الجميع من التدبير فالتلطيف وأعن بسرعة الهضم وجودته وترك التملئ واملسكر 

 .والجماع والحركة بعد الطعام 

 

ايد برف أووبعد تمام العمل يغطى محل الكي بعصابة جافة  :وفي كتاب روضة النجاح

 ألجل استمرار التنبه الناري وال توضع عليه املرخياتمبلولة بسائل منبه كالنبيذ وذلك 

ثم بعد سقوط الخشكريشات  شديدة،حدث فيه عوارض التهابية  إذا إالوال الدواسم 

 ه..أ املتقيحةتبق في محلها بما تعالج به الجروح  التيتعالج الجروح 

 

البا غاملريض بعد الكي مدة يحددها املعالج ( يستحمل )يغتس أال وينصح بعض املعالجين

 وبعدها يجتنب الصابون والليفة على موضع الكي حتى تسقط الخشكريشة 
ً
يوما واحدا

 .من نفسها

 

مواضع الحروق بأسرع وقت حتى ال يحصل  ةبد من معالجمن وجهة نظر طبية حديثة ال و 

عقيم أن يمنع املريض من ت نبغيفيها تلوث والتهابات وتشوهات في الجلد، وأرى أنه ال ي

ه دواعي ، فالعالج بالكي لخصوصا في الكي الجائر مواضع الكي في جميع حاالت الكيوعالج 

كوي و  األعصابتنشيط العروق وكوي العظام وكوي املفاصل وكوي  كوي كثيرة فمنها 

ه الكي يراد منه تنبي بعضف، وكوي األورام وكوي قطع النزيف والكوي الجراحي  الدماغ

 ومنه تنشيط الدورة الدموية األلموتخفيف  األعصابومنها تخدير  األعصابوتنشيط 

 ومنه تحفيز املناعة ومنه جذب وتحويل املرضبعد الجلطات ومنه تنشيط خاليا الدماغ 

رام من و في األ  الذيفالذي يراد به نزف ... الخ،  ف وقطع الزوائد اللحميةومنه وقف النزي
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قيح أو إحداث الصديد ورفع املناعة والجذب والتحويل قد يدخل في قولهم بعدم وضع 

  .ويبقى محل خالفاملطهرات واملراهم عليه مالم يحصل التهابا 

 

فاملقصود من الكي أحيانا تنبيه وتنشيط الدورة  ذلك فيجب أن يعالج،أما ما عدى 

الدموية مثله مثل العالج بالرضف واملوكسا والتكميد فمن املفترض أن يعالج موضع الكي 

باملراهم الطبية الخاصة التي تمنع البكتيريا والجراثيم وااللتهابات والتشوهات التي قد 

 تحصل على الجلد بعد الكي.

 

منع وضع  ىتمعن ولعادة نظر من قبل املعالجين الذين يصرون عل إلىفهذه املسألة تحتاج 

وقد شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو ملعالجين في بعض ، أي عالج على جروح الكي

الكي  بمعالجة الحرق بعد الدول مثل الهند بل بعض املعالجين في الدول العربية يبادرون

 .مباشرة 

 

 راهم عالج الحروق يمكن استخدامها لهذا الغرض.يوجد في الصيدليات أنواع كثيرة من م
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 لعالج الشمم الكبو فصل 

الكبو يستخدم لعالج ومقاومة الشمم "مكر" وهو التهاب يحصل للجروح إذا تعرضت 

 للعطريات من أعشاب أو أطياب وأشدها الريحان 

 يقول الشاعر عبد هللا بن زويبن الحربي:

 

 املـراقـيـب لحلوح *** لحلوح مــن روس املـراقـيـب فــاحـيعديـت مــن روس 

 حولت في جرحيـن مغلـق ومفتـوح  *** وطعون شلٍف مـن جميـع النواحـي

 (51)ان  والريحـــــان ســــٍم ذحــــاحـيعلى الـروح   ***  ريحــــــ وشميت لي ريٍح خطيرٍ     

 

 . وكبو شمم ، كبو هواء  والكبو في الطب الشعبي نوعان :

( : يستخدم في األيام األخيرة من النفاس والحيض ، وهو مكون بخور النفاس)  كبو الهواء

من )خوا جوا +مرة +كمون + حلتيت "رطب أو يابس" + محلب + قشر بصلة + هدب أثل 

+ فلفل هواء + عود هواء + ورق حنا( يوضع الكبو على الفحم وتقف النفساء وتضع 

ا ،  أو توضع املدخنة تحت كرس ي مفرغ وتجلس النفساء على الكرس ي املدخنة بين قدميه

وبكذا يدخل الكبو... طبعا تكون املالبس واسعة وتغطى بشرشف أو نحوه ، وفائدة الكبو 

واملاء والهواء من داخل الرحم ويخفف  الرطوبةللنفاس انه ينشف الرحم فيسحب 

 الشمم ) االلتهاب ( .  

 

                                                             
حاح: السّم املميت (51)

َّ
 الذ
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ل سابقه ولكن بدون فلفل الهواء وعود الهواء ، والحلتيت بكمية : فهو مثأما كبو الشمم

انه يستنشق ومن ثم يوضع من أسفل بين القدمين ، والبعض  إال،  الطريقةأكثر وبنفس 

، ير بالكمون التبخ أوأو الصبر أو القطران يكتفي بشم وشرب منقوع املره أو شم الحلتيته 

  قط لنفس الغرض.ف األثلوقد يطلق الكبو على التبخر بهدب 
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 خشكريشةفصل في تعريف وفوائد ال

 
 

ريشة:
َ
ك

ْ
رِّيشة وتلفظ َحش

َ
ك

ْ
ش

َ
 .(Eschar)اليونانية )اسكريس(  خ

وهي  ،جرحوتعني  )ريش(و  جاف،وتعني  )خشك(كلمة فارسية مؤلفة من  خشكريشة:قيل 

على الجلد نتيجة من قشور القروح العارضة من حرق النار. قشرة قرص دموي يتكون 

 تجفف السائل املترشح فوقه.

 

 من كلمة  عامية،وقيل خشكريشة هي كلمة 
ً
ت عاميا ال توجد في )لسان العرب( ولنما اشُتقَّ

الته ثم 
َ
خ

ُ
ه وال ن بُّ

ُ
 ضيف:يخشكار التي شرحها القوصوني بقوله: هو الدقيق الذي لم ُينزع ل

ا ذكره األطباء، وعلى ذلك، تكون كلمة ولم أر َمْن ذكر هذا اللفظ من أئمة اللغة، ولنم

بِس البشرة، فيصير لها ملمس الخبز الخشكار، وذلك عند جفاف  يُّ
َ
خشكريشة دالة ت

ط الدم، ونحو ذلك.ا
ُّ
 لقروح أو تجل

 

 ينزف الدم كويناه بمكاو  قولهم:عن الخشكريشة  األطباءوفي شرح 
ً
قد  ي إذا كوينا عضوا

ك ال ينفع ألنه يحدث قشرة غليظة ويضره ألنه ال حميت غاية الحمى ألن ما لم يكن كذل

 أكثر.يبلغ أن يحدث قشرة عظيمة ويحمي املوضع فيهيج انبعاث الدم 

 

لكن الخطر في ذلك أن الخشكريشة سريعة االنقالع من ذاتها ومن أدنى مقاومة من إحفاز 

 جذعا،الدم وأدنى سبب من األسباب األخر فإذا سقطت الخشكريشة عاد الخطب 

ولذلك أمروا أن يكون الكي بالنار بحديدة شديدة اإلحماء قوية حتى تفعل خشكريشة 

 بت.نعميقة غليظة ال يسهل سقوطها أو تسقط في مدة طويلة في مثلها يكون اللحم قد 
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فإن الكي الضعيف يحصل منه خشكريشة ضعيفة تسقط بأدنى سبب ومع ذلك 

ة الكي القوي فيردم بالخشكريشة القويوأما شديدا، فتجذب مادة كثيرة وتسخن تسخينا 

 ويقبضه.ويزيل الفتق ويضمره 

 

 الكيأخطاء في طريقة و  محاذير فصل 

 

 املعالجة:التي ينبغي أن ينتبه لها  واألخطاءهذه بعض املحاذير 

ة أو فترة طويل الكوي( )موضع( على الجلد املكوي امليسم ) إبقاء. من الخطأ والخطورة 1

ه أما وضع امليسم وضغط البعير(كوي  )مثلأو الخلف ويمينا ويسارا  األمام إلىتحريكه 

 بسرعه.فال خطورة فهو يقف من نفسه وعندها ارفعه سريعا 

الحادة مثل السكين واملنجل )املحش( فهذه تحفر وتنزل  اآلالتاستخدام  يجب عدم. 2

ون ، أو يكويحدث نزيف حاد للدم ال يمكن السيطرة عليه في الجلد وقد تقطع العروق 

 سطوانياأل ، لهذا السبب يفضل امليسم فيتلفه ويحدث إعاقة أو ألم شديد العصبعلى 

 الرأس.الحواف و الخفيف ناعم 

املناطق التي فوق الشرايين خشية قطعها ومن ثم  املعالج عن كوي يبتعد ينبغي أن . 3

 .النزف أو الصدمة القلبية

األعصاب واألوتار ورؤوس العضل واألربطة وشر . وليحذر الكاوي أن تتأدى قوة كيته إلى 4

 أماكنها املفاصل.

واملرفقين ومأبض الركبتين لقرب العروق والعصب  اإلبطينال ينبغي الكوي في داخل . 5

 الكوي.وصعوبة اندمال موضع 

الذي ذكور املوالكي  ،قد يصيب العين بالعمى ألنه واألذن. ينبغي عدم كوي ما بين العين 6

 املوضع.على من هذا أيكون  في الصدغين

 الحامل.. ال ينبغي كوي املرأة 7



120 

 

8 
ً
 . ال ينبغي كوي الجائع وال الذي أكل أكال

ً
 . كثيرا

ع ن الكوي يرففوق أكتافه أل خصوصا . ال تكوي من يعاني من ارتفاع في ضغط الدم 9

 الضغط.

 حماء.اإل بحديدة شديدة و  قوياإذا كان الكي لنزف دم فينبغي أن يكون الكي . 10

 ،سل "" قطع الن العنةالكوي على الصلب في زمن الحداثة " املراهقة " قد يتسبب في  .11

قرة الثانية بين الف فيماقيل  العقم،وأختلف في موضع الكي على الصلب الذي يتسبب في 

سار العجزية وقيل القطنية وقيل يمين وي الفقراتبين الثالثة والرابعة من  والثالثة وقيل

ين فيما ب البلوغ، والكوي كله قبل سن  الظهر وذلكمن فقرات  الثانية عشرالفقرة 

 .(52)فتحة الشرج تضعف الباءة  إلىالخصيتين 

لعدم تحملهم الكوي، وأبلغني أحد املعالجين أنهم إحتياطا ال ينبغي كوي األطفال  -12

 .(53)توقفوا عن كوي األطفال في منطقتهم منذ زمن

 

                                                             
 لكونه ذكرت بعض الكتب أن السل (52)

ً
 صغير السن" لعلةو حدث " كوي على صلبه وهطان محمد طغلق كان عنينا

الثة الكي عند الفقرة القطنية الثانية والث وفي الطب الصيني أيضا يمنع (.كتاب الوافي بالوفيات أنظرحصلت له. )

(GV4 ملن هم دون الع ) وجاء في  هجري 558ذكر صاحب البيان في مذهب الشافعي البي الحسين يحيى اليمني و  .ينشر

كانوا ثالثة : هـ( في باب كفرة القتل 676الدين يحيى بن شرف النووي )املتوفى: املجموع شرح املهذب ألبو زكريا محيي 

رجال تبايعوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمرو بن العاص في يوم واحد، فأما صاحب عمرو فذهب إلى مصر فلم 

وأما صاحب معاوية ، جةيخرج عمرو بن العاص يومئذ وقتل خارجة بن زيد، وملا سئل قال: أردت عمرا وأراد هللا خار 

فلم يتمكن من قتله ولنما جرحه في أليته ، فأراه الطبيب، فقال له: إن كويته برئ، ولكن ينقطع النسل فقال في يزيد 

 كفاية، فكواه وبرئ.
دام وبالنسبة ألمراض الطفولة فيشيع استخ :املعتقدات الشعبية في طب األطفالتقول هنية عوينات في مذكرة   (53)

لنار عند عالج القيء املستمر للطفل، وكذلك في حالة تأخر ظهور األسنان إذا يقوم املطبب الشعبي بالكي في با يالك

منطقة صدر املريض وبعدها يشفى، كما يكوي الطفل املريض في مؤخرة عنقه في حالة عالجية في أمراض الحنجرة 

على  وكذلك ،نه ملعالجة أمراض الجهاز الهضميويكوي على ظهره عند عالجه من أمراض الرئة، وعلى بط ،واللوزتين

 الساق والفخذ وأسفل الظهر عند ارتخاء العضالت. 

الشعبية في طب األطفال إعداد هنية عوينات )مذكرة ضمن متطلبات الحصول على شهادة املاستر في األدب  املعتقدات

 (.86صفحة الفصل الثاني: الطب الشعبي والطفولة:  -  العربي تخصص أدب شعبي
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 خصوصا الحاالت املتقدمة واملرتبطة بحاالت مرضية أخرى.بعض حاالت السرطان  -13

املتعدد وضعف املناعة وال  األمراضكبار السن الذين يعانون من يجب عدم كوي  -14

 .ة، وال الذي في غيبوب الضعيف ضعفا شديدا واملريض بفقر الدم حاد أو سكري مرتفع

 

هم دون السنة، والبطن دون لقلب ملن ايحظر الكي على  (54)في الطب الصيني القديمو 

السنة الثانية، وعلى الظهر دون الثالثة، وعلى الرأس دون السنة الرابعة، وعلى القدمين 

 ،ون السابع، والكتفين دون الثامنةدون الخامسة، وعلى اليدين دون السادسة، والرقبة د

 وما إلى ذلك.

نبغي لك أن تتحفظ من ي :الزهراوي في كي الشقيقةومما ذكره الحكماء أيضا ما قاله 

العصب املحرك له، فيحدث  اتصال الفك الذي يتحرك عند املضغ، فتحرق العضل أو

وفي كي اللقوة التي تعالج بالكي، إنما تكون من النوع الذي يحدث من البلغم، ، التشنج

ف وتشنج اعلى ما ذكرت في تقاسيم األمراض، ويجتنب النوع الذي يحدث من جف

 عظيم.من حرق عصب إن كان هناك أو عرق  اصور: وتحفظالنوفي كي  العصب،

هناك كية واحدة  فأكوهولن أشار أن الوجع تحت الركبة نحو الساق،  النسا:وفي عرق 

، فيحدث بذلك سكينيه
ً
 عظيما

ً
 أو شريانا

ً
، وتحفظ في جميع كّيك من أن تحرق عصبا

 .زمانهة أو ئعلى العليل آفة ردي

ر الكعبين لئال تحرقهما. وتحّفظ من العصب الجذام:وفي 
ّ
 الذي على مؤخ

                                                             
(54) dicine: Vivienne Lo: page78 Imagining Chinese Me 
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 يكون هن
ً
 اك فتحدث على العليل بلّية أخرى.وفي النزف: وتحّفظ ال تحرق عصبا

 

وليتوق الكاوي أن تتأدى قوة كيته إلى األعصاب واألوتار  القانون:ويقول ابن سينا في 

خن خشكريشته عمق وثلوالرباطات ولذا كان كيه لنزف دم فيجب أن يجعله قويا ليكون 

فال يسقط بسرعة فإن سقوط خشكريشة كي النزف يجلب آفة أعظم مما كان ولذا كويت 

إلسقاط لحم فاسد وأردت أن تعرف حد الصحيح فهو حيث يوجع وربما احتجت أن 

تكوي مع اللحم العظم الذي تحته وتمكنه عليه حتى يبطل جميع فساده ولذا كان مثل 

 .هستقصاء. أباال ي الدماغ وال تتشنج الحجب وفي غيره ال تبالي القحف تلطفه حتى ال يغل
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 وقت الكوي فصل في 

ليس للعالج بالكي وقت محدد على الرغم أنه يشترط اغلب املعالجين القدماء على املريض 

ويكون فارغ البطن )على الريق(، وهي عادة توارثوها من  يأتي املريض في الصباح الباكر أن

غير دليل هذا ما أجمع عليه من سألت من املعالجين املتأخرين، والكوي على الريق ربما 

يكون خاص في كوي البطن ) املعدة،االمعاء ، القولون ( وهو من اجل الجس والتشخيص 

 من جس الشبعان . أسهلقبل الكوي، فجس فارغ البطن 

 

قبيل أذان الظهر ، والكي بعد هذا الوقت ال  إلىالبعض يقول الكوي من طلوع الشمس و 

 غير صحيح . أيضاينفع ، وهذا الكالم 

 

 ،مقولة دواء جمعه ال يسر وال يضر من أخذوها، نفعال ي الجمعةومنهم من يقول كوي يوم 

 يوم الجمعة . إلىوجمعة هو رجل مداوي كان يعالج الناس فحور االسم عند املتأخرين 

 

 الحمــــيـةفصل في 

ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن  » رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:يقول 

 وثلث لشرابه وثلث لطعامهفثلث  آدم أكالت يقمن صلبه، فإن كان ل محالة

 .«55لنفسه

 

 . إنه أصل عظيم جامع ألصول الطب كلها قال الحافظ ابن رجب عن هذا الحديث:

و لماسويه الطبيب ملا قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: أبي وقد روي أن ابن 

الت حسب ابن آدم أك: »الناس هذه الكلمات يعني من قوله صلى هللا عليه وسلم استعمل 

إلى آخره لسلموا من األمراض، واألسقام ولتعطلت املارستانات ودكاكين « يقمن صلبه

 .56الصيادلة

 

                                                             
 2380سنن الترمذي  55 

 أنظر جامع العلوم والحكم البن رجب ، وغذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب. 56 
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الحمية رأس الدواء، واملعدة بيت الداء، وعودوا  »العرب الحارث بن كلدة: يقول طبيب و 

  «. كل جسم ما اعتاد

 

ى إدخال الطعام عل ،وأهلك السباع في البرية ، الذي قتل البرية  »وقال الحارث أيضا: 

 «.قبل النهضام ، الطعام

 

صدرت العروق  املعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت املعدة »وقيل 

 «. بالصحة، وإذا سقمت املعدة، صدرت العروق بالسقم

 

 ويقول الشافعي رحمه هللا: 

ناِم 
َ
 األ

ُ
ة
َ
 ُهنَّ ُمهِلك

ٌ
الث

َ
 الَصحيِح ِإلى الِسقاِم  ***  ث

ُ
 َوداِعَية

عاِم *** َدواُم ُمداَمٍة َوَدواُم َوطٍء 
َ
عاِم َعلى الط

َ
 َوِلدخاُل الط

 

بالكي على املريض أن يمتنع عن بعض  املعالجينبعض يشترط  الحمية بعد الكي:

ت لفترة زمنية ومن ال يتقيد بالحمية ال ينتفع من العالج بالكي، فيقول أصحاب وال كأامل

 منوعات أو يجامع فقدومن يخالف ويأكل املهذا الفن أنه ال فائدة من العالج بدون حمية 

  أي أبطل مفعوله. نقض الكي

 

يق يتبعه املريض في غذائه بعد العالج بالكي حتى يشفى من والحمية عبارة عن نظام دق

مرضه، يشترطها املعالج من أجل نجاح عملية العالج بالكي ولها مدة محددة حسب نوع 

حمية بعد الكي وبعضها حمية  إلىفبعض األمراض ال تحتاج  ،املرض وطريقة املعالج 

ة أصر املعالج بأن تكون الحمية ملدمدتها ثالثة أيام ، وأخرى ملدة سبعة أيام فقط، وربما 

 أ
ً
 ال تنقص يوما واحدا

ً
والبعض يقيد فترة الحمية بسقوط الخشكريشة ، ، ربعين يوما

 ه وماما يسمح بأغلب وسوف اسرد واآلراء في الحمية عند املعالجين مختلفة ومتضاربة، 

الل ن خنقلتها من بعض املعالجين مشافهة أو كتابة أو م يمنع عنه في فترة العالج

 :منشوراتهم ومن بعض املقاالت البحثية
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بينما يسمح ، ر والدجاج واملاعز والسمك والبيضيمنع من أكل لحوم اإلبل والبق -

أن املعالج من مصر وذكر لي أحد املرض ى البعض بلحوم الدجاج بدون جلد والسمك، 

لخ البحرية وتنويعها سمك وروبيان وقبقب ا األكالتمن  اإلكثاربعد الكي بالكي طلب منه 

 من أجل أن يزداد خروج الصديد.

 يمنع من أكل األطعمة التي تسبب الغازات . -

دسمة منها الالكبيرة و خصوصا عموما  الحمراءبعض املعالجين يكتفي باملنع عن اللحوم  -

 .ي منها و فهي عسرة الهضم وترفع الضغط والنبض ويتعب املكت  ) التي فيها شحوم (

 .صغار الغنم دون ثمانية أشهر أو لحم الخروف املخص ي يستثنى من املنع -

التي ي أينزو عليها الكبش لم التي الصغيرة الشاة اللحم الهبر من  بأكليسمح وبعضهم  -

ع أكلها للمكتوي ويعتقدون أن فالشاة الحامل )املضرع( يمن،  ( بعد )الحايللم تحمل 

 .يؤثر على مفعول الكي خالل الحمية هالحم

 واململحة.يمتنع عن أكل اللحوم املدهونة  -

يفضل عدم شرب الحليب ومشتقاته وكل ما يسبب النفخ والغازات ورخص البعض  -

 الرائب.باللبن 

 األبيض.يمتنع عن النشويات املصنعة مثل الخبز  -

 .والعسلالسكر و الحلويات يمتنع عن  -

ـر الخالص "الخبز وما شابه ذلك". بأكليسمح له  -
ُ
 البـ

 السكر.يمتنع عن املشروبات الغازية والعصيرات املضاف اليها  -

 الكحول. القهوة، الشاهي، واملخدرات،يمتنع عن املنبهات  -

 الحافظة.يمتنع عن األطعمة املعبأة واملعلبات املحتوية على املواد  -

 ا.وعدم أكل كل ما يرفع الضغط كاملخلالت وما شابههينبغي تقليل كمية امللح في الطعام  -

والبعض يمنع من الدهون  الغنم( )سمنيسمح له باستخدام السمن البري فقط  -

 .بأنواعها

 .كان املرض في الجهاز الهضمي إذاويتأكد املنع  (الحارة )البهاراتيمنع من جميع الحوار  -

 عصير.جة أو يمنع من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال طاز  -

 .وامللوخية والفجليمنع من أكل الكراث  -

 حتى ال يلتهب موضع الكي " الشمم " واألطايب_ يبتعد عن العطورات 

 املعروفة." العشبة  املرةيمنع من استخدام "  -



126 

 

 للبرد.يمنع عن التعرض  -

 .تثبط مفعول الكي ألنها ويمنع استخدام املضادات الحيوية الطبية -

وبعضهم ملدة شهر كامل والحقيقة أن املنع عن  أيام،يمتنع عن الجماع ملدة سبعة  -

الجماع بعد الكي متواتر عند املعالجين بالكي حتى أن بعضهم يصر على عدم الجماع ملدة 

 واألرحام توالبروستا ، ويشتد التأكيد عندما تكون اإلصابة والعالج في الظهريوما أربعين

 دليل على أن الجماع ينقض الكي وأن املريض لن يستفيد من الكي والفتق، ومع ذلك ال

 إطالقا إذا هو جامع .

 أسابيع.البعض يكتفي باملنع عن اللحوم الحمراء والجماع ملدة ثالثة  -

بب واأللبان ومشتقاتها ألنها تس واألمالحاللحوم ومن الدهون من وفي العموم يمنع الشبع  -

 التعب للمريض وال يرتاح حتى تنهضم.

 

ولم أجد خالل بحثي الجواب الشافي من املعالجين عن الحمية ومدتها وعلى أي  قلت:

لم أجد و  فهي في أغلبها معتقدات متوارثه ، غيرها،أساس طبقت على بعض األمراض دون 

كر فإنه لم يذ عليه،ملجال وكل من بعده عالة فيما كتبه الزهراوي وهو العمدة في هذا ا

الحمية مقرونة وملزمة بعد العالج بالكي بمثل هو الحال عليه عند معظم املعالجين في 

 .يـالكالنقرس مع في عالج  الغذاء( الجيدوقتنا هذا إال أنه أوص ى بالتدبير )

 

ظريات تعتمد على نغلبها ال أ ،فإن الحمية التي يوص ي بها الكثير من املعالجين بالكي

، وربما كانت إرشادات من معالجين محنكين قداما وملرض ى معينين وعممت على صحيحه

ي وكان التشخيص ف ،طريقة العالج لبقيت املرض ى بواسطة من أخذ عنهم وبسوء فهم 

 على األخالط األربعة " 
ً
وا ، "لصفراء، املرة السوداء، الدم، املرة االبلغمالسابق مبنيا

َ
وجعل

 ال
َ
  ،غالَب على كّلِ خلٍط منها طبيعة

ُ
 الهواِء التي هي الحرارة

َ
ِم طبيعة  الدَّ

َ
فجعَل طبيعة

ِة   املرَّ
َ
، وطبيعة

ُ
 واليبوسة

ُ
 الناِر التي هي الحرارة

َ
ِة الصفراِء طبيعة  املرَّ

َ
، وطبيعة

ُ
والرطوبة

 
َ
 البلغِم طبيعة

َ
، وطبيعة

ُ
 واليبوسة

ُ
 األرِض التي هي البرودة

َ
 التي هي املاِء السوداِء طبيعة

 .
ُ
 والرطوبة

ُ
 البرودة

  

 ال يزيد وال 
ً
فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر األربع وكانت كل واحدة منهن فيه ربعا

ينقص كمل بهجته واعتدل بنيانه فإن زادت واحدة منهن عليهم وقهرتهن ومالت بهن دخل 
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كانوا و  ،تعجزعلى أخواتها السقم من نواحيهن لقلتها منهن حتى تضعف عن طاقتهن و 

 األسودو على الدم واألبيض على البلغم  واألحمريقولون البول األصفر يدل على الصفراء 

 األخالط.فكانت الحمية من أجل توازن هذه  السوداء،على 

 

ملا ذكر في كتب الطب القديم بأنها تؤثر واملوالح كل اللحوم الحمراء أأظن عالقة منع و 

  .على املفاصل 

 

دبر ولن فصدت ف ،فأما املفاصل الوجعة من كثرة الدم فافصد  ي الحاوي:يقول الرازي ف

اب واألشياء الحارة الحلوة والشر  يكثر الدم أكل اللحمومما  ،العليل بعد بما ال يكثر الدم

ف إال فليدعوه في الربيع والصي أن يدعوا هذه األشياء البتةوقلة الرياضة فإن أمكنهم 

 فإنه أولى أال ينزل في مفاصلهم نزالت دموية .

 

 .فليمنع اللحموفي موضع آخر: ولذا كان في املفاصل ورم حار 

 

 وميجب أن يجتنبوا اللحفي التحرز من أوجاع املفاصل :  :وفي القانون يقول ابن سينا

 ويجتنب من البقول مثل السلق والجزر والخيار . (57)الغليظة واملوالح كلها والنمكسود

له كلها والقوية الغذاء والسمك ك يجتنب اللحوم الغليظةوفي الصرع : وعلى املصروع أن 

بل لحوم جميع ذوات األربع الكبار ويقتصر على الفراريج والدراريج والطياهيج والعصافير 

 هـ..أالن واألرانب األهلية والجبلية والقنابر والشفانين والجداء والغز 

 

ة أهمية في تسريع مفعول العالج بالكي وغيره من العالجات يومما ال شك فيه أن للحم

لحمية اال تتعارض  أنينبغي  الغذاء، كمابشرط معرفة املرض وما يناسبه من تدبير في 

 :ويمكن القول في الحمية ما يلي املعالج،الطبيب ونصائح  ولرشاداتاألدوية الطبية  مع

 .األمراضالحمية ال تنقض الكوي في جميع  -

 حمية.تعالج بالكي بدون  األمراضبعض  -

                                                             
 نمكسود: )مكونة من كلمتي نمك سود الفارسيتين أي اململح(. ومعناها لحم مجفف من غير تقديد  وهو اللحم إذا  (57)

ّرِح وجعل عليه امللح األبازير.
ُ
 ش
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 للكوي.تعالج بالحمية فقط وال داعي  األمراضبعض  -

 والحمية.تعالج بالكوي  األمراضبعض  -

 األمراضمن الكوي، ومن  أكثرتعالج بالكوي والحمية وفائدة الحمية  األمراضبعض  -

 عكس ذلك.

دل بالتي ينبغي أن يوص ي بها املعالج بالكي على الحمية من بعض األمراض وهذ أمثلة 

 الحصر:على سبيل املثال ال وأن يتقيد بها املريض الحمية التقليدية 

 

يمنعون من األغذية الدهنية "الدسم"  :الشرايينحمية مرض ى السكري وتصلب 

شتقات وال بأس بم والسمن،خصوصا الزبدة  لالكولستروواملحتوية على نسبة عالية من 

كما ينصح بنزع الشحم والجلد من الدهون  الدسم،الحليب إذا كان قليل أو منزوع 

 ،تروللسو من الك عاليةعلى نسبه  الحتوائها واملخ والكالوي عن أكل الكبد  واالمتناع

البر بدل  ينصح بالطحين ،األسبوعمن مرتين في  أكثروينصح بتجنب اكل صفار البيض 

 الخ.األبيض ... الطحين

 

 ر، كيكبالسكاملشروبات الغازية والعصائر املحالة  عسل، مربى،عن السكريات  االمتناع

 بالسكر.بسكويت  كريمة، جلي، ،مآيس كري سكر،

 

دائما ما تحتوي نظم عالج ارتفاع الضغط على اإلقالل من تناول  :الضغطحمية مرض ى 

لذلك من الضروري ملن لديهم ارتفاع في ضغط … ملح الطعام الحتوائه على الصوديوم 

أو  املعالجةالدم أو القابلية عليهم اإلقالل من تناول ملح الطعام وعدم تناول األطعمة 

وديوم واألغذية اململحة مثل املخلالت محفوظة والتي تحتوي على نسبة عالية من الص

املخلل وبعض أنواع الجبن واألغذية الغنية بالكوليسترول مثل صفار البيض واألكالت 

 الخ.…ومنتجات األلبان واملنتجات الحيوانية  والكالوي الدهنية والكبد 

 

والفلفل والحوار ولتوابل  (،يمتنعون عن شراب البن )القهوة :القولون حمية مرض ى 

 اللوبيا“ذات املصادر الحيوانية، البقوليات مثل  املجففــة. الزيوتوالفواكه  والبهارات،

سلطة  منها،وخاصة الحارة  الصلصة ،بأنواعهااملخلالت  ،“والفول والفاصوليا 

 بأنواعه.الدسم  الغازية،املشروبات  ،“ الطماطم-الفجل-الخسالخضروات النيئة "
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الدسمة والدهون، العدس والبقول أثناء النوبات  تاألكال عن : يمتنع حمية داء النقرس

لكبد واوالسمك والدجاج اللحوم الحمراء املشبعة بالدهون(، خاصة )اللحم  الحادة،

وية على بذور املربى املحت والسبانخ،الباذنجان البازالء  ردين،اوالسوالكلى واملخ والساملون 

 ت واملخلالت خصوصا أثناء النوبات الحادة.والتوت والفراولة والتين والتوابل والبهارا

 

: أهم ما في الحمية الغذائية ملريض الفشل الكلوي هو خفض الكلوي  قصور حمية ال

كمية البروتينات "املوجودة في البيض واللحوم والبقوليات" التي يتناولها والتعويض عنها 

 بوتاسيوم.بالسكريات والنشويات أو الدهون، وكذلك خفض كمية ملح الطعام وال

 

 . كل ما يهيج الدم من لحوم ودهون وحوار  وملح حمية البواسير:

 

ن في الغالب ، أل ملاء واالبتعاد عن ما يسبب العطشبكثرة شرب ا اينصح من اكتوى كيا كثير 

 .كي الكثير يسبب النشفان في الريقال
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  األمراضأمساء  :السادسباب ال

 يعالجها ابلكابلطب الشعيب وطريقة 
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 أسماء األمراض بالطب الشعبي وطريقة عالجها بالكي

تعارف في الكتب واملبأسمائها املتعارف عليها  األمراضفي هذا الباب سوف أذكر جملة من 

 نصا وأتصرف قل بعضهاوان عنهم،ولهجة من نقلت  وبأسلوب عليها في بعض الدول 

في  ةمختلفأنقل كيفيات  األمراضوبعض  للجميع،تكون مفهومة  أنا من أجل هببعض

ه خبرته وتجربت واحد له نقل عن الكثير من املعالجين وكلأ يوذلك أنطريقة عالجها 

وفي الغالب أنهم يختلفون في املواضع ولكنهم يتفقون على أشهرها مثل السابعة وطريقته 

وحول  ربين الخنصر والبنصوالتي  لعلباءاالتي في و والتي في قمة الرأس والتي تحت منها 

 .السرة وفوق العرقوب

 مراض الرأسأ

 

 
 

 الدماغيةمرض الجلطة 

 نوعين:مرض الجلطة مرض معروف ومنتشر وهو على 

في املئة من  80وعلميا أكثر من  ischemic stroke النسداد بسِببالدماغية  السكتة

 الشرايين.السكتات الدماغية هي السكتات التي تكون بسبب انسداد 

" من اللغة اليونانية والتي hemoكلمة " ،hemorrhagic النزيفبسِبب السكتة الدماغية 

 تعني الدم.
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يحصل له مشكلة عند التحدث والتفاهم وقد يحصل له االرتباك  أعراض الجلطة:

 ،الساقأو ضعف أو شلل في الوجه والذراع أو  مفاجئ،ة في فهم الكالم، أو خدر وصعوب

 الجسم،وخاصة على جانب واحد من 

وقد يحصل صداع شديد في الراس 

وتعثر في  والدوخة ءبالقيمصحوب 

وفقدان التوازن أو فقدان  املش ي،

أو جانب واحد من الفم قد  التنسيق،

وربما  ،تدلى عند محاولة االبتسام

مشكلة مع رؤية غير واضحة في عين 

 العينين.واحدة أو كلتا 

 

 
 

في  ماأتكون  وغالبا ،نسداداإلوالجلطة التي تعالج بالكي هي الجلطة الدماغية بسبب 

كون ي األيمنالجلطة الفص  أصابتفاذا  الدماغ،من  األيسر في الفص أو األيمنالفص 

 ليسرى،ادن والعكس لو كانت الجلطة في الجهة الشلل في الجهة اليسرى من الب أوالخدر 

ي الجهة الكوي ف اليمين فيكون يحرك يده ورجله  أنجاء املريض وهو ال يستطيع  إذايعني 

 .ين احتياطاتكال الجهبالنار في  ، والغالب يكوى الراساليسرى من 

 



133 

 

كانوا  نإوال أدري  القدم،عليه منذ  وهذا متعارفالجلطة بالكوي  لطبيب الشعبييعالج ا

أن كل من سألته في وقتنا الحاضر من املعالجين يقول  إال والسدد،يميزون بين النزيف 

 ملريض،افإن كانت الجلطة بسبب النزيف فال يعالج  أوال،يطلب تشخيص الطبيب  إنه

 نشيطا.تيديه ورجليه  رأسه وفيفي  بكوي املريضكانت عن سدد فيبادر املعالج  إذاأما 

 

في إيطاليا إلى أنه  م(1648) لعسكري األملاني ماتياس جوتفريد بورمانوأشار الجراح ا

، وهي مكواة مصنوعة من رأس صغير مستدير ا يستخدمون عادة املكواة الفعليةوفرنس

، وفي حديثه عن كوي ويكوى به الجلد وهي ساخن للغايةحبة البلوط شبيه بشكل 

شية أن يتلف خعلى الجلد  قا باملكواة وهي حارةالجمجمة ينصح بعدم الضغط عمي

  .(58)فيحدث ما ال يحمد عقباه الغشاء القاس ي الذي يغطي العظام ويحميها

 

 
 

ء جميع في كي الفالج واسترخا يقول الزهراوي في كتابه التصريف ملن عجز عن التأليف

ينبغي أن تتقدم في تنقية الرأس بااليارجات وبما ذكرنا، ثم احلق رأس العليل، ثم  :البدن

لى ، وثالث عمؤخره، وكية على كل قرن من الرأس، وكّية على  وسط الرأسكّية في  أكوه

، فإن احتجت في علة استرخاء البدن إلى أكثر من ذلك، وكان املريض فقارات العنق

 ،
ً
 مستحكما

ً
 أربع كيات على فقارات ظهره، وأبلغ بالكّي  فأكوهمحتمال لذلك واملرض قويا

، وترفع يدك، ثم تعالجه على ما تقدم حتى يبرأ إن شاء هللا، حتى تحرق من الجلد أكثره

 ولتكن املكواة زيتونية أ. هـ.

                                                             
 the Pirate Surgeonموقع القرصان الجراح  (58)
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 وواحدة أسفل ما بين القرنين ،واحدة أعلى الهامة :املجربة مواضع كوي الجلطةأشهر 

التي ة وواحدة في النقر  ،أصبعينبعرض  األذن فوق وواحدة  ،والبعض يجعلها بين القرنين 

لجانب من ا أصابع بأربعةوكوية في الرجل املصابة فوق الكعب  ،األذنفوق العظم خلف 

ا زاد ، وربممن الداخل بالعرض في اليد املصابة في العضد وكوية الداخل(،من ) اإلنس ي

 بعضه في كوي الغاذية.
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 لج بالكي خاصة عقبالدماغية تعا ةالجلطأن  : (59)وسوعة الثقافة التقليديةمفي  وورد

ع ض، فيكوى املريض خمس كيات في الرأس ، يحدد موقعها الطبيب بو حدوثها مباشرة

في  ، فتوضع عالمة الكياألصابعيده على شكل مخلب فوق الرأس، بحيث تكون متفرقة 

 ه. .أ األصابعمواقع 

 

 
 

تكون قريبة جدا من املواضع املشهورة في عالج الجلطة، وشكل املخلب وعند تطبيقها 

 : هذا النحو وكما هو موضح بالصورةيكون على 

 الوسطى في ما بين القرنين أو أسفله قليال األصبع

 األذنينفوق  واإلبهاموالخنصر 

 والبنصر والسبابة على القرنين 

 

ومن املشاهد أن بعض املرض ى يستفيدون من الكي مباشرة أو بعده بأيام  بسبب تنشيط 

خدر مع بعض املرض ى كما كان قبل الكي بعد الجهاز العصبي بقوة الكي، ولكن قد يرجع ال

بضعة أيام ... وال يتعارض العالج بالكي مع العالج باملستشفى في نفس الوقت حتى أن 

 بعض املرض ى يخرجون املريض من املستشفى ويكونه ويرجعونه ليكمل العالج.

 

                                                             
 .258طرائق املعالجات الشعبية صفحة  – موسوعة الثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية  (59)
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 التصلب اللويحي

 
  Multiple Sclerosisيعتبر مرض التصلب املتعدد ) 

ً
( من أمراض املناعة الذاتية وأيضا

 بكريات الدم 
ً
 يقوم جهاز املناعة متمثال

ُ
من أمراض الجهاز العصبي املركزي ، حيث

 ُتهاجم تلك الكريات طبقة املالبيضاء بمهاجمة الجهاز العصبي املركزي وتحديد
ً
لين ايا

غلفة لألعصاب، ويتسبب هذا الهجوم في تأكل طبقة 
ُ
ف امليالينامل

ّ
 لويحاتُمخِل

ً
بة  ا

ّ
ُمتصِل

صابة 
ُ
عرقل وصول اإلشارات العصبية من املخ إلى أجزاء الجسم، وبحسب املنطقة امل

ُ
ت

يظهر العرض على جسد اإلنسان، ينتشر التصلب املتعدد بين النساء أكثر من الرجال، 

 سنة . 45سنة و  15ويستهدف الفئة العمرية بين 

 
كيات  بخمسوضعف باألعصاب بالكي ه خدر على أنبالكي  ويعالج عند بعض املعالجين

ضع ب ويمينه ويسارهالعجز  إلىمن الرقبة العمود الفقري  ( وعلىالتخميسةفي الرأس )

 في الذراع والساق من الداخل في كال اليدين والقدمين.كوية و  ،كيات
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 الفتـق في الرأس

مات كل (،خوا الراس دمغة،أبو  الرأس،فري  الفري، الوشرة، التنسيم،)له أسماء كثيرة 

 الرأس.عند العامة إلى حصول انفراج في أحد أو بعض دروز  تشير

ٌق " أي مجنون قال للمجنون:ويقال 
َ
ْول

َ
  الشاعر:" رُجٌل ُمؤ

َضْجُت 
ْ
ن
َ
ٍق أ

َ
ْول

َ
  َوُمؤ

َ
ة َجْوَرِب  كيَّ

ْ
 كِريح ال

ً
ِفرا

َ
ُتُه ذ

ْ
َرك

َ
ت
َ
 رأِسِه ... ف

 

 :السعودية الثقافة التقليدية في اململكة العربيةوفي 

، ويفسرون حدوثها بأنها انفراج يسير جدا في الوشره :من األمراض التي يجدي معها الكي

مالحم عظام الرأس الجمجمة، ومن أبرز عالماتها الهذيان والسلوك املضطرب، وأحيانا 

ما ) يقال ملن أصيب بالهذيان أو نحوه، كما يقولون « طار من راسه وشره»العنف. فاملثل 

 بل أو الجنون. خال ى( كناية عن منته وشرهبراسه وال

 

ويشير بعض األطباء الشعبيين إلى أن من عالمات الوشرة املهمة، بجانب الهذيان، برودة 

 (روعاملز  يعل)ويذكر  ،وللعالج يحلق رأس املريض تماما لتحديد مكان الوشرة ،الجسم

 ير،جرج يؤخذ عدس و بذرلتحديد مكان الوشرة أنه  أحد األطباء الشعبيين املعاصرين

 24ويضافان إلى كمية متساوية من الخل األبيض واملاء، ثم يربط ذلك على الرأس ويترك 

وعند کشف الرأس في اليوم التالي، يرى بالرأس مكان مرتفع أو منخفض، ، ساعة تقريبا

 وغالبا ما يكون املوضع على امتداد األنف ،ويكون ذلك املكان هو املوضع املحدد للكي

. +، أي يكون على شكل خطين متقاطعينالرأس وامللحم یعل عرق بأن ي لكيويتم ا، مباشرة

 أ.ه. املريض عن الحوامض ولبن اإلبل ىمويح

 

وأما الجنون فنوعان: نوع له سبب  يقول الشيخ محمد صالح العثيمين يرحمه هللا:

محسوس فهذا ال شك أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه ال خيار، وهو ما يسمى عند الناس 

، وهو أن الرأس ينفتق في مالحمه، فتق من الدماغ، ثم يبدأ الرجل يهذي حتى الِوشرة

، قيصل إلى الجنون، لكن له عالج وهو الكي، ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفت

، فإذا أصبح ووجدوا أن محل الفتق يابس، مع 
ً
 لينا

ً
فيضعون على موضع الفتق عجينا
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البخار عرفوا موضعه، فإذا كوي بإذن هللا برئ بسرعة، كأنما نشط من عقال، فمثل هذا 

 .(60)ليس بعيب؛ ألن هذا مرض يزال

 

جويف في تيحدث عندما يتراكم السائل  ،ورم أو انتفاخ اليافوخ لعل هذا املرض بسببو 

األسباب الشائعة هي موه الرأس أو زيادة  ،الجمجمة أو عندما يزيد الضغط في الدماغ

 الضغط داخل الجمجمة بسبب املرض.

 

 الفري: إناملعالجون بالطب الشعبي يقولون 

 الرأس.مجرد هواء في فروة  -

 والجمجمة.هواء بين الجلد  -

 رطوبته.أبخرة في الدماغ حتى نشفت  -

 الجمجمة.ضغط على الدماغ داخل ت أبخرة -

 والتهابات تتسبب في انفراج الدروز في عظام الجمجمة. أبخرة -

 

  :فقد ولده سنين عده إندباس بعد  أبويقول الشاعر 

 ياونتي ونيتها من خوا الراس *** من واهجن بالكبد مثل السعيرة

 

 حسب كالم بعض العوام مراحل املرض

 الرأس.في  جدافتحات صغيرة  وه التنسيم، ى:ــــــاألولاملرحلة 

 تلك الفتحات الصغيرة بعد أن أصبحت بحجم أكبر. وه الفـتـق، الثانية:املرحلة 

اه كاله والتشقق،الشق  ومعناه الفـري، الثالثة:املرحلة  رَّ
َ
 وف

ً
ْريا

َ
َرى الش يَء َيْفِريه ف

َ
ما وف

فسده.
َ
ه وأ  شقَّ

 ل يكون فيها الفتق واسع ويصعب عالجه.مرح ووه ،(61)دمغةأبو  الرابعة:املرحلة 

                                                             
 90الشرح املمتع على زاد املستقنع الجزء الثاني صفحة  (60)
: وقع حيا كثير ورجعان  هجري:  1175سنة خمس وسبعين وماية وألف : في 138صفحة  ورد في كتاب تاريخ الفاخري   (61)

، وأصاب الناس وباء يسمى أبو دمغة مات فيه ناس كثير ، منهم عبد هللا املويس قاض حرمه ومحمد بن عباد ، وحماد 

 بن شبانة ، وعبد هللا بن سحيم ، وبراهيم املنقور وغيرهم ، وحصل دبا أكل الثمار.
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ضيق  ذهني،شرود  هلوسة، خوف، نسيان، وساوس، مستمر،صداع  أعراض املرض:

 النظر.ضعف في  الهذيان، عصبية، وكآبة،

 

 أسباب املرض: 

 التعرض للهواء البارد. البرد، -1

 (والحياةالضغط النفس ي الشديد )ضغوط العمل  -2

 النفاس.يكثر عند النساء الحوامل وفي فترة  -3

 بعض األخالط واألبخرة الضارة بالجسم. -4

 السحر.العين أو املس أو  -5

  

 املرضطرق الكشف عن 

 األعراض. -

  بالعجين.الكشف  -

 

رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة امللك سعود  يقول الدكتور جابر القطاني

ين املعالج أشهرانه كان لديهم دراسة عن  اإلخبارية،في قناة  األعشابفي برنامج طب 

فدخل  ،يرحمه هللا الصمعانيالذين يستخدمون الكي فذهبنا للشيخ صالح بن محمد 

هذا   نإوقال  ،علينا شخص معه واحد كأنه مختل ويفعل حركات غريبه وال يشعر بنفسه

 فجأة. الحالةله هذه  أتتوالده وقد 

 

                                                             
هجري  1175وباء أبو دمغة الذي انتشر سنة :  118وفي كتاب منطقة الوشم في عهد الدولة السعودية األولى صفحة 

 ومات فيه كثير من أهل الوشم ، ومنهم الشيخ محمد بن عباد الدوسري قاض ي ثرمد .

 

ول عام انت أمطار وسيك : وفي كتاب العربية السعودية من سنوات القحط يقول هاري سانت فيلبي )عبدهللا فيلبي(

 عرف باسم 1175م ) 1762م/  1761
ً
أبو »هـ( جيدة بشكل استثنائي وانتعشت كافة مناطق البالد، إال أن ثمة مرضا

أو حمى الواحات الذي يصيب الدماغ انتشر في البالد، أودى املرض بحياة العديد من الناس بمن فيهم « دمغة

 شخصيات دينية مهمة .
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الصمعاني عمل عجينه ثم فرشها على كامل جمجمة الرجل وكان  إن :الدكتور جابريقول 

فأنتظر قليال ثم قال الصمعاني تعال شف يا دختور فيقول  ،عديمه  أوقليل الشعر 

،  كأن هواء يخرج، في احد جوانب رأسه تعمل فقاعه ترتفع وتنخفض  العجينةشاهدت 

 ،ثم اشهر الصمعاني املكوى وهو حديدة صغيرة  ،هذا ) تنسيم ( في رأس الرجل  إنفقال 

لفت الرجل ت وفجأة :ثم كوى نفس املنطقة التي فيها التنسيم ، فيقول ، وضعها على النار 

ا به هنا وخرج سليم أتىلذي ا ما ويتساءلوكان مندهشا وخجال  غيبوبةوكأنه صحى من 

 هذا .أ.هـ. فيقول الدكتور جابر لوال اني رأيتها بنفس ي ملا صدقت ،معافى 

 

عند العامة بأنها:  وشرفي كتابه تراث األجداد كلمة  الفتق:(62)محمد القويعيعرف و 

وقد حدثني من أثق به من كبار السن بان هذا املرض عندما ويقول: مرض يصيب الرأس، 

نهم يحضرون عجينة من الطحين ثم أ :يصيب الشخص فانه يعالج بهذه الطريقة وهي

عة واملكان الذي يجف بسر  ،رأس املريض ثم ينتظروا بعض الوقتبعد عجنها يغطوا بها 

لم ألنه يخرج منه األ اإلصابةيقوموا بکيه وزعمهم أن املكان الذي يجف بسرعة هو مكان 

ويزعم العوام أن مرض الوشرة نتيجة  ،يابسة إلىعلى شكل هواء حار مما يحول العجينة 

 ة.عن فتق صغير بالرأس ويتم تحديده بهذه الطريق

 

 الدروزوالتقاء  الضغط على مسار  -

وهو أن يجس ويتحسس املعالج بأصابع يده جمجمة املريض ويبحث عن مكان ارتفاع أو 

ويتكون منطقة لينة في فروة  )حفرة( ةالجمجمغير طبيعي أو فراغ بين عظام  انخفاض

مى وتس الرأس،وهو موضع الكي وغالبا ما يكون في وسط أعلى  مكان الفتقالرأس وهو 

هذه الطريقة بقص الرأس مثل ما يقال قصاص األثر، والقص ينفع في تحديد مكان 

 وخبرة.وهذه الطريقة تحتاج مهارة  الكي،

 

 بالخيط.القياس  -

الهامة متساوي مع طول الخيط من  إلىالشخص السليم يكون قياس الخيط من الحنك 

الشخص املصاب بفري أما  إصبعين،الجبهة أو بفارق يقل عن عرض  إلىمؤخرة الرأس 

                                                             
 141األجداد صفحة  أنظر كتاب تراث (62)
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 مجتمعة أو أصابعالهامة أطول بفارق عرض ثالثة  إلىيكون قياس الخيط من الحنك 

 املريض نفسه". عرض أصابعأكثر "

 

 الشعبي:عالج الفتق بالطب 

 .(السبخة الصبخة،) باللبخةيعالج  -1

 -يم التنسالسبخة " مجموعة أعشاب تستخدم لعالج مرض الفتق "  -اللبخة " الصبخة 

سة الناجمة عن الحوادث الوشرة " وبعض أمراض الرأس مثل الصداع والهلو  -الفري 

، ويبيعها بعض املعالجين بأسعار مبالغ فيها جدا وتسمى عندهم بالخلطات واملخدرات

 آخر فيضيف كل إلى، وتختلف الخلطة من معالج  هنالسرية ويزعمون أنها من سر امل

ائحة على األعشاب الرئيسية من أجل أن يقول أنا عندي خلطة معالج عشبة ذات لون أو ر 

 ... الخ . املهنةخاصة ورثتها من أجدادي وهي من سر 

بعد مراجعة هذه الخلطات يتبين لنا أن معظمهم يتفقون على بعض األعشاب ويعني و 

 هذا الجدول : إلىأنها هي الرئيسية واملهمة في اللبخة ، أنظر 

 
، "لحلبة ، الحبة السوداء "الشونيزالقرنفل "ويسمى مسمار وعويدي" ، ا أهمها:فيتبين أن 

 .شاء هللا تعالى إنذه تفي بالغرض الحناء ، الزنجبيل ، زيت الزيتون ، امللح . وه
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جميع األعشاب تطحن أو تكون مطحونة واألفضل أن تحطن عند  عملها:طريقة 

ت طيارة ثم تخلط واألفضل أن استخدامها خصوصا الحبة السوداء ملا تحتويه من زيو 

 ؤخذييكون الخلط وقت اإلستخدام ملا يحصل من تفاعالت بين األعشاب ومكوناتها ... ثم 

من الخليط كمية تكفي لتغطية الرأس وتعجن باملاء وقليل من زيت الزيتون كما تفعل 

 ئةوضعها دافالنساء عندما تضع الحناء في شعورهن ... واألفضل أن تكون اللبخة عند 

 النار.حارة وذلك بتسخينها على  إلى

 

يكفي أن تبقى على الرأس ستة ساعات أو نحوها وأنسب األوقات أن توضع بعد صالة 

الفجر ثم يغسل الرأس باملاء ثم تكرر الطريقة بعد العشاء ملدة سبعة أيام أو  إلىالعشاء 

 أقل أو أكثر حسب حال املريض وقوة الفتق .

 

احد من جهة و  ويعني شد الرأس بعصابةأو ما يسمى بالكرب يعالج بالطوق أو الرباط  -2

 جهات "التربيعة" أربعةمن  أو

 
وطريقته أن من يربط الرأس برباط من قماش ويشده ويبرمه بعصاة من خلف الرأس 

 .وكان العجائز في السابق يكتفون ببرم العصابة باملفتاح حتى يرتاح املريض 
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ض املعالجين أن يكون الشد بالعقال )رباط( من الوبر ويرون أن فيه ويفضل بع

خصوصية ... والحقيقة يمكن استخدام أي رباط آخر مثل اللفافة أو الشماغ أو الغترة 

 بعد لفة لكن يفضل عقال الوبر لقوته ولحكامه وليونته وال يترك أثر.

 وانب،جقة ولكن تكرر من أربع فهي شد الرأس بنفس الطريقة الساب بالتربيعة:أما العالج 

 فوق األذن اليمنى ، وفوق األذن اليسرى ، والجبهة ، ومؤخرة الرأس .

 

 .كبيرة(قمة الرأس بمحجمة  )على الحجامـةيعالج ب -3

 الحمية.مع يعالج بالكوي  -4

ولكن يجب أن يوافق الكوي على مكان الفتق  بالكي،قد تعالج  والهلوسةفبعض الجنون 

بالضبط فإذا أصاب املعالج بكيه موضع العلة سكن املريض وذهب الجنون وربما ينام 

ه ولذا قام من نومه كأنه ما أصاب متواصلة،املريض بعدها نومه طويله ربما يوم أو يومين 

م م شد الرأس ثومن أجل نتيجة جيدة يفضل البعض وضع اللبخة في البداية ث بالء،

 الكوي.وبعد ذلك  الحجامة

 

 الشاعر:عالج بعض الجنون بالكي معروف منذ القدم يقول 

 غير مقرون***  جنون في قرن ـكامل(63)ة ـــأمست طهي
ً
 وكان يمش ي بطيئا

 يكوي طهية من داء املجانين***   مواسمه مىـأح دـــعندي طبيب وق

 

 الطب:في كتابه الحاوي في  يقول الرازي 

ولعالج الورم الذي يخرج فوق القحف تحت الجلد لين إذا حسسه اندفع بسهولة كالش يء 

يؤخذ قشور الرمان وجوز السرو ويدقان بخل ويلزم شدا  مائية،الذي يجري ما يشبه 

 فإنه يفني تلك الرطوبة ويصلب املوضع وهذا عمل املخبرون عندنا. 

 

نف والحنك غاية ما يكون من التنقية والتساع دروز الرأس يحتاج أن ينقى الرأس من األ 

ويوضع على موضع الدروز التي تتسع األدوية القابضة ويلزم الشد ولن فرط األمر فليس 

                                                             
 طهية: اسم قبيلة (63)
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له إال الكي على ذلك الدروز وحك العظام حتى يدق ويتنفس البخار من هناك فال يفتح 

 وجل. الدروز وفصد عرق الجبهة والصدغين والوداجين فإنه نافع إن شاء هللا عز

 

هـ كان لي صديق وكان له أخ أصغر منه وكان يعمل 1404في عام وحدث معي شخصيا أنه 

وفي يوم من األيام قال لي صديقي أن أخوه أصابته وسوسـة شديدة فهو  ،وحياته طبيعية

يبكي ويخش ى املوت وترك العمل ولم ينفع معه طب طبيب ولني سمعت عن امرأة بدوية 

، فذهبت معه ومعنا املريض إلى هذه البدوية ، وبعد الطب الشعبينواحي نجد لها علم ب في

أن شرحنا لها األمر أتت بخيط وقاست به رأس املريض من مؤخرة رأسه إلى جبهته ومن 

أسفل حنكه من عند اللوز من خلف األذنين إلى هامته وقالت انظروا الفرق فكان الفرق 

اح في جمجمته( وضغطت على أماكن في بين ، وقالت إن هذا فيه فتق في رأسه )أي انفت

ت أن ، ثم طلبيكون محل الفتق لين فيه رخاوة  هامته بإصبعها وقالت هذا محل الفتق

يحلق رأسه ويحضر في الصباح ، ففعل ما أمرت به وجاء في الصباح وكوته على هامته 

حتى  اوجوانب جمجمته ومنعته من أكل بعض األطعمة ملدة أربعين يوما )حمية( وما أتمه

 عافاه هللا تعالى ورجع له عقله وعاد إلى عمله وتزوج وله ذرية وهلل الحمد.

 

ويذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز يرحمه هللا تعالى قصة مشابهة يقول 

فيها: وقد حصل لشخص من سكان الدلم حين كنت في قضاء الخرج خلل في عقله فلما 

سبب ذلك فتق في الرأس فكوي وبرئ من ذلك بإذن هللا  عرض على املختصين ذكروا أن

 . ـأ.ه

 

 :أبو خالد هللا عبدأنوار للدكتور  (64)تنسيم الرأس بين الحقيقة والدجلوفي مقال 

فري كال أخرى )تنسيم الرأس( تسمية شعبية لعَرض يصيب الرأس، وربما ُعرف بأسماء 

والوشرة والريح والخواء، ومن مظاهر هذا العرض )صداع في الرأس وفي الصدغين وبين 

، واالضطراب لألصواتوسماع صدى ودوي  األصواتالعينين، وعدم القدرة على تحمل 

املبهرة، والعصبية والنرفزة غير املبررة، وعدم القدرة على التركيز في  األنوارحين رؤية 

في  السرحان أوعة في الدرس والشرود الذهني حال القراءة في الكتاب، املتاب أوالحديث 

                                                             
 15614العدد  -م 2011مارس  25 -هـ  1432ربيع اآلخر  20نقال عن جريدة الرياض الجمعة  (64)
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تقطع و  واألذنينالصالة والنسيان العجيب، ومن عالماته الرغبة الدائمة في ربط الرأس 

رد حلم هو مج ثما يحدالنوم في الليل والكسل وكثرة االضطجاع في النهار، ولحساس بأن 

ئاب االكت إلىالج ربما تطور عند البعض القليل ال حقيقة له، واذا ترك العرض ولم يع

والسوداوية في الحياة والخوف من املوت( ، الطب املادي ال يعترف بهذا العرض املرض ي، 

بل )يقهقه( عندما يسمع بهذه املسميات كما فعلت أنا من قبل، فالرأس مصمت ال يمكن 

حبة يتطلب راحة و  إرهاقنه ينسم واال أصيب الرأس باالستسقاء ربما، وكل ما هنالك ا إن

 هذه املظاهر إنما تدل على أنيرى  األطباء، واالبتعاد عن الزعل والنكد.. وبعض أسبرين

 !.املخ!خلل في املرسالت والنواقل الكيميائية العصبية في 

 

في عيادتي، فهو قصة متكررة لثالث فتيات قد عصبن رؤوسهن يشتكين  أناأما ما رأيته 

 والتحاليل والكشف، ولكن األشعة أنواعنفك عنهن، وقد عملن كل من صداع ال يكاد ي

، واضحة غير مبررة أعراضهن في نظر الطب سليمات، وعندما احتار الطب فيما يراه من 

االكتئاب لتتحكم في مزاجهن، بل ربما تهور البعض فصرف  أدويةاضطر ألن يصرف لهن 

م ع ذلك فاالستجابة صفر والفائدة لالصرع لغرض التحكم في كهرباء املخ، وم أدويةلهن 

، ولذلك بقيت 
ً
تتحقق، وعندما قرأ عليهن الرقاة اخبروهن بأنهن ال يشتكين شيئا

محيرة وال عالج لها فقررن أن يبحثن عن الشفاء، بعد مرور زمن، تفاجأُت  أمراضهن

ريبة قبإحداهن وكانت اشدهن تعبا، تبشرني بأنها شفيت مما كان بها حين كانت في زيارة ل

ندما في الرأس، وع تنسجما إاللها في احدى القرى الصغيرة فأخبرتها بأنها ال تشتكي 

امر جديد لم أسمع به، ولكنني عرفت فيما بعد  ألنهسمعُت هذا االسم، انفلت اضحك 

الرأس قد تعرض للفحة هواء بارد وهو رطب، كما تصاب عضلة  أناملقصود هو ) أن

 ثرتأالعضلة مشدودة تحت فروة الشعر متوترة وربما الرقبة وعضلة الوجه، فتصبح 

تحدث التهابات  أو، وبذلك تقل التروية الدموية واألعصابعلى ما حولها من العروق 

(، هكذا شرحت لي املعالجة الشعبية، وبالطبع هذا واألعصابتضعف عمل الشرايين 

نقيس  أن كيف يمكن األطباءكالم ال يقبله الطب املادي الحديث بل يستسخفه، وتساءل 

 نأ، وكيف نعرف بذلك األطوالجانبي الرأس بخيط لنحدد ما إذا كان الرأس متساوي 

 الرأس به تنسيم ؟ 
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لخل ا أوالزنجبيل  أوالزيت الحار  أووكيف نخضع املريض لصبخات ولبخات من الحنا 

كبوا ي أن نطلب منهم أن أوبزعم أنها تسحب البرد من الرأس املصاب،  أيامملدة ثمانية 

والكافور على طريقة الساونا بزعم انهم بذلك  باألعشابتحت غطاء مع قدر يغلي  أنفسهم

 ؟! أجسادهميطردون الريح من 

 

، ولكن في املقابل من حق أيضايتساءلوا، وان يرفضوا  أن األطباءمن حق  أقول وأنا 

عافية ال، فال أميم يعرف ما إذا كان في رأسه تنس أنالباحث عن الشفاء من علته املزمنة 

 مغنم، والتداوي حق مشروع، ورب خبير خير من متعلم، والخالف ال يفسد للود قضية

  أ.هـ.

 

 ،هللاوعالجهم نافع بإذن في الطب الشعبي إن مسألة الفتق معروفة عند أهل االختصاص 

ه ولد وفي بعض خاليا دماغأو  عقلي،ولد وهو يعاني من تخلف الكي ليس عالجا ملن ولكن 

إنسان حصل له أو  ،السحرإنسان أصابه جنون بسبب املس أو أو  تلف،ضعف أو 

 عقله. أتلفتإنسان أدمن املخدرات أو الحبوب النفسية و أو  عقل،حادث وفقد 

 

 

 
 بالكي ج مرض عقلييعال _التبت  _معالج في الصين 
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 بالكي الدوخةيعالج  _التبت  _معالج في الصين 

 

  اختالف الهواء

عالج من به خفة اختالف الهواء: وهو النشاف  :(65)الرحمة في الطب والحكمةفي كتاب 

 ،الجنون وتتصرف من  السخونة،وتتصرف من  الحمية،علة شديدة تتصرف من  ألنه

تالف فهذا يسمى اخ البرد،ويرقد في  الطعام،سخنا ويخرج للبرد ويأكل  اإلنسانفيكون 

دوية فانه من األ  الدماغ،فانه يضره في دماغه فتيبس الرقعة التي تجمع أصول  ،الهواء

 الرأس،وسط  إلىله بالقياس من أصول الشعر من القفا ذ وخ الدماغ،الكي في وسط 

ه فتجعل الكية في وسط دماغ ،ما ذكرناوكذلك من حد الشعر الجبهة حتى يلتقيا موضع 

 .أ.هوترقده على قفاه  ،وكذلك خلف أذنيه اليمنى واليسرى  ،األصابعملتقى 

 

                                                             
، ينسب الى الحافظ جالل الدين السيوطي الرحمة في الطب والحكمةكتاب  (65)

ً
وهو  وال تصحُّ نسبُتُه إلى السيوطي أبدا

 .ملا فيه من األحاديث املوضوعة والكفر والسحر والشركيات العلماءمن الكتب التي حذر منها 
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 مرض الغزال

ين وفتح الزاي مرض يصيب النساء والرجال لكن في النساء أكثر وتزداد غالغزال بسكون ال

فترة الوالدة والنفاس كالخوف من املوت وتشتت  النفسيةوخصوصا  أعراضهوتظهر 

دوار و  اآلذانش في و و  الجسم، فيالذهن وعدم القدرة على التركيز ودوخه وصداع وتنميل 

 العضالت. وألم فيلرهاق شديد وتعب و وعدم التوازن 

   

ويختلف عن الفري بأني الفري يتدرج على  والظالل،الفري  أعراض وأعراضه تجمع بين

يرة ومواضع الكي كث ،ومواضع كويه هي نفس مواضع الفري  ،بسرعه يهجملغزال مراحل وا

ن ملن يحسن الجس م باألصابعمقدمة الرأس تجس  إلىما بين القرنين  أسفلتبدأ من 

وأسفل ما  نيناألذفي الهامة وفوق  ياتستة كوملن يرى أنها مواضع ثابته يكويه  املعالجين،

 مع مالحظة أن مريض الغزال ال العلباء،دمة الرأس وفي بين القرنين وعلى الغاذية في مق

 الفري.كما هو الحال في مرض  الرأس( )شديستفيد من العالج بالكرب 

 

 الغزيلمرض اسمه  بالد العرب والسودان رةياألذهان بس ذیتشحذكر مؤلف كتاب 

، املّخ  يفعن إصابة  ناش ئهو مرض و  ،«الغزّيل»ال املرض املسّمى باألطف يعتري  قد :فيقول 

فل يعبث بيديه ورجليه، كيتر 
ّ
 أهل مصر كأهل تونسو  على غير الحالة املألوفة. الط

 فيهذا الحادث، فيقتل  ه، يعتريمحّل  فيوحده  يترك الّصبىّ  ن، حيالجاّن إنه من  يقولون:

بات الكتابأطفاال كثيرة، فأما أهل مصر فيستعينون في عالجه  بمصر وتونس و بالد العر 

كتب في، الرقى والعزائم واألقسام في، فيأتون بمن له شهرة أنه من الجاّن  العتقادهم

  قد يصادف أّن للعليل ويرقه، وهذا 
ّ
أّما أهل السودان و ، وقد ال ينجع أمله العليل يخف

يالمسون بها الّنار و  قصبة من قصب الّدخن، بأن يأتوا بلّب  الجبهة، في بالكيفيعالجونه 

  التيتبقى لها زهرة كزهرة الشمعة و  ذ فيها،حتى تأخ
ّ
 فيكوون العليل بها فيبرأ لوقته تقط

 أ.ه.

 (66)ومما تشترك فيه املواد املختلفة في الرأس من الرطوبات يقول ابن سينا في القانون:

رف ممسوحا من طالسبابة والخنصر على مذهب أصحاب الكي أن يكون حيث ينتهي إليه 

 .إليه نصف خيط طوله من األذن إلى األذن وليحلق أوال الرأساألنف أو حيث ينتهي 

                                                             
 هذه الرطوبات تنزل على الجيوب االنفية والصدر واملعدة ولذلك يكوون الرأس في أمراض تلك األعضاء . (66)
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 الطيـــرمرض 

، ءلعلبــــااوعالجه كي مع  ،ورعشة ،يصيب الرأس مع غيبوبةالطير أو أبو طيور أو أبو رقيبة 

 والحيوان. اإلنسانوهو مرض يصيب 

 

من أمراض األطفال ويكنون عنه باسم آخر  الطير:مرض  (67)وفي املوسوعة الشاملة

ي ثوم الطير الكاسر بسرعة وهو فوسمي بالطير ألنه يجثم على الصغير ج« مكفي الشر»

ناتج عن إصابة الطفل ببرودة شديدة إثر استحمام، وهو مرض يصيب الرأس  الغالب

 يؤدي إلى غيبوبة ورعشة ويعالج بالكي على العلباء )مؤخرة الرقبة(.

 

اُء الِعلب، و نقرة القفا في مؤخرة الرأس من الخلف "أعلى الرقبة " ء )العلبات(:العلبا

 ممدود َعَصُب الُعُنق.

 

                                                             
نفسية  لاالصابات واالمراض العضوية وا -املوسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية  (67)

 .130صفحة 
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 :يقول الشاعر منيف املنقرة

 غـــيــــر كـــويــــه بـجـبـهـتـهــا وعـلـبــاتــهــا سمعنا هدير وال سمعنا صهيل *** ما

 ـــي واعـــــــرف زمــاتــهـــاحـــافــــٍظ بــنــدق *** وهللا انـي مـاثـّور بالقطـيـع الجفـيـل

 :ورد عليه الشاعر ناصر مرسال

 كــــويـــــه الــعــلـــبـــاه بــمــراتـــهـــا تانت عادل وحّقاني وهرجك جزيل***شــــاهـــــد

 وتــــقــــل هــومــــاتــهـــاتــــغــــّر الــــعــــرب  ال  *** مـن يقـول املربـع يشبـه املستطـيـل 

 

 واإلعياءالنزلت 

وربما استعمل كي عظم اليافوخ  :في املختار في الطب (68)البغدادي مهذب الدين يقول 

حّتى  بنوى الزيتون  ، يحلق وسط الرأس ثم ُيكوى الجلد بمكاوي شبيهةالصفةعلى هذه 

يبلغ الكي إلى العظم، فان كانت النزلة عظيمة فينبغي أن يكوى العظم يسقط الجلد و 

جرح الويترك أيضا حّتى يسقط منه قشره الظاهر فيسهل تحلل الفضلة من جرمه، 

، بعد العالج يعالج املوضع بما يدمل، 
ً
 طويال

ً
 زمانا

ً
له  الكي ينفع ملن تعرض وهذامفتوحا

دره، سبب النزالت الكثيرة إلى صعسر نفس ب النزالت الكثيرة إلى عينه وصدره يعرض له

 ملن يصيبه الّسعال بسببها.و 

 

( اءاإلعيأعراضه أعراض في البدن كالهطل ): في كي اليافوخ  يقول راشد بن عميرةو 

قع وأو  األنفمن طرف  إبهامكفقس من طرف والنزالت وغير ذلك، فإذا أردت كوي الدماغ 

ي السبابة فهو املوضع الذ انتهت، وأين ما أسوسط الر  إلىلسبابة على الدماغ ا أصبعك

 .أ.هعلى اليافوخ نفسه  إالوذلك ان أصبعك ال يقع  ،ينبغي أن يكوى 

 

                                                             
، الذي ُولد في بغداد في سَنة  (68) ين الَبغدادّيِ ب الّدِ

َّ
للميالد، ودَرس  1117هو أبو الحَسن عليُّ بن أحمد، املعروف بمهذ

ب 
َّ
ه الذهبي واحًدا ِمن أذكياء ذلك الزمان وأنَبِغ أهله ، زاول مهذ بها الطبَّ والحديث، وقد اشُتهر بالذكاء الشديد، وعدَّ

ن طبيًبا في بالط الشاه أرمان، وقض ى بقية ُعمِره في تدريس الطّبِ الّدِ  وصل، وُعّيِ
َ
ين البغدادي ِمهَنة الطّبِ في بغداد وامل

 للميالد. 1213هجري  610والَحديث، إلى أن مات في سنة 
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   الصداع

وقيل يوسم في قمة  والهامة، (70)اليمنى واليسرى  (69)على املنطقة الصدغية ،كياتثالث 

 الشديد.نتيجة الوسواس  لصداعاكان املريض يتوهم  إذافقط رأسه 

 

ولذا عسر الصداع وازمن اقطع  الصداع:في كتابه الحاوي في الطب لعالج  الرازي  يقول 

ولذا كان الوجع في مقدم الرأس نفعه حجامة النقرة وقطع  (71)شرياني الصدغين وأكوهما

العرقين اللذين خلف األذن ولن كان من خلف نفع فصد عرق الجبهة قال ولذا كان مع 

الوجع ثقل فهو عن رطوبة ولن كان مع الثقل حرارة فهو دم ولن كان مع الحرارة سهر فهو 

 صفراء ولن كان مع امتداد فريح.

 

واثنان على الصدغين وواحد فوق  (72)على أم الرأس الكّي ثالثةع وأيضا لعالج الصدا

 النقرة وعند مؤخر الرأس.

 

البالدرى خاصة وبالغراغر بعالج من ذهاب الذهن خاصة والسهر والنسيان  ويقول:

 في األخدعين والقفا. فأكوهالجالية للبلغم فإن عتق هذا الداء أعني ذهاب الذكر 

 

                                                             
ن الكوى أعلى من ن يكو املنطقة التي بين االذن والعين منطقة خطرة وال ينبغي الكي عليها ألنها قد تسبب العمى، ولك (69)

( في الصورة التوضيحية في آخر الكتاب ،  ويكون كويا خفيفا على العرق برأس االبرة الكبيرة 21ذلك املوضع وهو رقم )

 ) ملخيط( .
عند املعالجين في وقتنا الحاضر منطقة الكوي في الصدغين هي جانب الرأس ويسمونه الصاطر فوق االذن رقم  (70)

 التوضحية في آخر الكتاب.( في الصورة 22)
واما الكي فيستعمل عوضا عن السل وذلك إذا لم يطاوع العليل علي سل شريان صدغيه في العلل يقول ابن القف:  (71)

املذكورة وهو ان يتخذ مكوي ثخانة رأسه علي قدر سعة الشريان ويحمي في النار ليحمر لونه وبحلق الشعر الذي يعلوه 

بس الشريان حتى يحرق الجلد ويصل الحريق الي الشريان ويتكمش الجميع بعضه الي بعض ثم يوضع عليه املكوي ويك

 بحيث ان الدم ينقطع خروجه ثم بعد ذلك تستعمل االدوية امللحمة والقاطعة للدم.
َيْت بذلك ألثر ، وقاعكي أم الرأس ) الهامة ( وتسمى  (72)  في الرأس ُسّمِ

ٌ
ة يَّ

َ
اِع وهي ك

َ
َوْيُتُه َوق

َ
، ويقال هذويقال ك ا ش يء الكّيِ

ٌر باٍق، وقد حسن َمْوِقُعُه مني: أي أثره. ) املنتخب في الكالم (
َ
ث
َ
ٌع: أي أ

ْ
 قال الشاعر: له َوق

راِع  ِ
ّ
ًعا، َرحَب الذ يَّ

َ
نُت ُمش

ُ
ي    وك فس ِ

َ
يٍل ِعظِلٍم، َعرَّضُت ن

َ
 ول

َضعِضُعِني الَباليا      وأك
ُ
عــِوي َم ـَجِريًئا، ال ت

ُ
ــــن أ ـــــَوق اِديِه ـــ ـــ  اِع ـ
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 ع الرأساوجأ

وينفع في ذلك قطع شرياني الصدغ أو كيتان  الرأس: أوجاعفي عالج  ايقول ابن سين

ول وأما ويق الشرايين،خفيفتان على الصدغين بحيث ال يحرق الرأس ولكن يضيق على 

الكي القوي املذكور لهذا فثالثة على أم الرأس واثنان على الصدغين وواحد فوق النقرة 

 الرأس.وعند مؤخر 

 

للصداع بسل الشريان الذي في الصدغ والكي على أم  الحاوي: العالجويقول الرازي في 

 الرأس.

 
 معالج في الصين _ التبت _ يعالج الصداع النصفي بالكي

 

 الصداع الذي يصاحبه دوران مرض 

 ، ولعلهيدور حوله ش يءال يستطيع الوقوف ويرى كل الصداع الذي يصاحبه دوخه و 

 الجهتين في كال أصبعينيعالج بالكوي مطرقا فوق األذن بعرض  (،الوسطى األذن)التهاب 

  .أنظر عصبة الرأس()

( ةودالس) يسميه البعض األعراضوفي بعض املناطق في االمارت مرض يشبه هذه 

ويوسم يمين ويسار الناصية قرب دوخه ودوران ووهن وال يقدر على الحركة ،  أعراضه

 .منبت الشعر 
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 (73)مرض اللقوة

وهو مرض يصيب شق من الوجه  :، اللوفامللطومه بريقع،أبو  وجيه،ابو  ، البالوي مرض 

 أو 
ً
.ويتسبب في ميالنه يمينا

ً
 شماال

 

ْقوة: في لسان العرب 
َّ
ه الل

ُ
ْوت

َ
ق
َ
. ول ُقوٌّ

ْ
ِقَي فهو َمل

ُ
دق، وقد ل ِ

ّ
داء يكون في الوجه َيْعَوجُّ منه الش

ْجَرْيت عليه ذلك. قال ابن بري: قال 
َ
نا: أ

َ
ُقوٌّ أ

ْ
قاء، بالضم واملد، من قولك رجل َمل

ُّ
املهلبي والل

ْقَوة، هو مرض َيْعِرُض لوجه 
َّ
َتَوى من الل

ْ
نه اك

َ
ْقوة. وفي حديث ابن عمر: أ

َّ
صابته الل

َ
ِإذا أ

حد جانبيه.
َ
ه ِإلى أ

ُ
 فُيميل

 
 .هه وال يقدر على تغميض إحدى عينياللقوة أن يتعوج وجه اللغة:يقول الثعالبي في فقه 

 

نَّ  تاللقوة وردو 
َ
اِفٍع أ

َ
اللقوة،  اكتوى من»هللا عنهما  رض يعبد هللا بن عمر فيها آثار: فَعْن ن

اَل وفي رواية عن أبو الزبير ، «ورقي من العقرب
َ
رأيت عبد هللا بن عمر اكتوى من اللقوة  »: ق

 . « أذنيهفي أصل 

 

عبارة عن ضعف أو شلل في العضالت التي تتحكم في تعبيرات  هوالسابع إن شلل العصب 

يعرف  بيل ولذلكعلى يد الطبيب شارلز  1882وقد تم اكتشاف املرض عام  الوجه،

 Bell palsyاملرض باسم )شلل بيل( 

 

                                                             
الشدق : يصيب وجه الجمل حيث يحتاس الوجه ويالحظ عند الشرب خروج املاء من يقابله في أمراض االبل مرض  (73)

 الشدق، أحدهما طولي واآلخر عرض.على الجانب املصاب.. ويعالج بمطرقين 
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 من نصف أكثرضعف يصيب  أو" هو عبارة عن شلل شلل بيلوشلل الوجه النصفي "

 هولةمجالعصب السابع ويكون السبب في اغلب الحاالت  إصابةعضالت الوجه نتيجة 

"Idiopathic"  إلى %75ما يقارب  أيبه فجأة، وتشفى اغلب الحاالت  اإلصابةوتحدث 

فيها  بما العمريةويصيب كل الفئات  ،اإلصابةمن  األولىالثالث  األسابيعخالل  85%

 خيرة،األ مراحل الحمل  ولكنه يزيد في متساويةونسبته بين الرجال والنساء  األطفال

سبته في وتزيد ن، يصيب الجهتين أنكما انه يمكن  ،مع مرض ى السكري  إصابتهوتتفاقم 

 فصل الشتاء.

 

 : أنواعثالث  إلىوينقسم 

 "neuropraxia"ما يسمى بالشلل املؤقت للعصب إلىتؤدي  البسيطة أواملعتدلة  اإلصابة

ويكون العصب سليم ولكن سرعة توصيلة تكون بطيئة  الشائعةهي  اإلصابةوفي هذه 

.
ً
 مقارنة بالطبيعي وتشفى سريعا

 

ب قطع تدفق بالزما املحور في العص إلىقد تؤدي املتوسطة  اإلصابةالنوع الثاني وهي  أما

. أسابيع 3-2وبالتالي قطع املحور العصبي حيث يحدث تدهور وانتكاس للعصب من 

 رين.ويحدث الشفاء التام خالل شه

 

ويحدث " neurotmesis" قطع العصب الوجهيالخطيرة  اإلصابةالنوع الثالث وهي  أما

 وربما  ،أيام 5-3التدهور واالنتكاس خالل مدة قصير من 
ً
والشفاء يتطلب وقتا طويال

وهو عباره عن فشل  "synkinesis"االلتحام  أوباملريض بما يسمى التزامن  األمرينتهي 

 العصب الوجهي في الشفاء.

 

  

  



155 

 

فائدة الكي في معالجة اللقوة فقال: هذا ويشير ابن سينا  قطايهوقد علل الدكتور سلمان 

إلى ضرورة كي العرق خلف األذن، تلك املنطقة التي يخرج منها العصب الوجهي من الثقب 

اإلبري الخشابي، وربما كان للكي تأثير موسع لألوعية عن طريق املنعكسات. ومن يستغرب 

 إلبر املسخنة.ذلك بعد أن برهن الصينيون على فائدة الوخز با

 

عن عجز التأليف( القول في اللقوة: يكون في ملن )التصريف  كتاب الزهراوي فيويقول 

شيئين إما من بلغم غليظ لزج يسد منافذ العصب املؤدي حسه وحركته إلى عضلة الخد، 

  املوضع.ولما أن يكون من تشنج حدث في العصب املؤدي حسب ذلك 

 

وة إلى إجراء الكي في ثالث فقط توافق غصون شعب ويشير الزهراوي في معالجة اللق

العصب الوجهي املعصبة لعضالت القحف والعضلة املدارية الجفنية ولعضالت 

 الشفتين.

 

ويقول اللقوة التي تعالج بالكي، إنما تكون من النوع الذي يحدث من البلغم، على ما ذكرت 

تشنج العصب. ومتى في تقاسيم األمراض، ويجتنب النوع الذي يحدث من جفوف و 

والسعوطات والغراغر فلم ينجع عالجك،  بااليارجاتعالجت هذا النوع من اللقوة 

 من 
ً
فينبغي أن تكوي العليل ثالث كّيات؛ واحدة عند أصل األذن، والثانية أسفل قليال

صدغه، والثالثة عند مجتمع الشفتين، واجعل كّيك من ضد الجهة املريضة، ألن 

ث في الجهة التي تظهر صحيحة. وصورة الكّي؛ أن تكويه كية بإزاء االسترخاء إنما يحد

، وأخرى في الصدغ، ويكون طولها على قدر 
ً
رن الرأس قليال

ُ
طرف األذن األعلى، تحت ق

 .أ.ه طول اإلبهام، تنزل بالكي يدك حتى تحرق قدر نصف ثخن الجلد

 

 األذنين.وفي الطب الشعبي تكوى أيضا كيتين على العروق خلف 
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 والنزيف املهبلي الرعاف 

من : جيةطرائق عال  - الثقافة التقليدية في اململكة العربية السعوديةذكر في املوسوعة 

 أهم األمراض التي تعالج بالكي، النزيف الذي يصنفه األطباء الشعبيون على نوعين؛ 

 

وهو خروج الدم من فتحتي األنف أو إحداهما بحيث يزيد عن  :نزيف األنف األول 

إلرعاف، أو الرعاف املعروف لدى العامة. فعندما يتكرر النزيف على نحو يؤدي إلى ا

، من الفتحة اليمني أو اليسرى أو بالكي خلف األذن حسب اتجاه النزيفالقلق، يعالج 

من كليهما. ويطبق املريض حمية عن الجماع وعدم حمل الثقيل، ويأكل املر )جمع مرة( 

 مع عدم استخدام عالجات أخرى. 

 

مر فاس، وهو أنغير دم العادة الشهرية أو دم ال أي خروج دم :املهبلي فالنزيفأما الثاني 

ر وقت العادة أم جاء في بدايتها أم عند نهايتها، بحيث تميزه املرأة نفسها، سواء خرج في غي

لساق فوق بالكي في ا. ويعالج ذلك االستحاضةيطلق عليها  العادة،يسبب لها زيادة في أيام 

 . الكعب

 

روف والبعير(، ويسمح له بأكل خكل لحوم ذكور األنعام )التيس والمن أ املريض ىويحم

غنم والحايل، وحتى التي ال تلد(، كما يمنع من أكل الخص ي والرخلة )األنثى الصغيرة من ال

ويستعمل املريض نوعا واحدة من الشاي،  ،والباذنجاناملواد الحريفة والخيار الحوار و 

 ه..أحتى ال يستنكر، أي يتأثر بتغير نوعيته 

 

 في مؤخرة الرأس)العلباء( أو في مقدمة الرأس.بالكي  ويعالج البعض الرعاف

 

 : يكوي كيتين في صفحة العنقللرعاف الكثير ،الحسن من طب كتاب املختصر وفي 

 لوتيرة،اوالثانية في الربع الذي يلي الكتف على  األذن،اليمين إحداهن في الربع الذي يلي 

 .مثلها، وهو جيد مجرب عجيب األيسروفي صفحة العنق 

 

  



157 

 

 مرض التهاب اللوزتين

ويكون عالجه بالطب الشعبي  "،نات األذنينبسمى "وي معروف التهاب اللوزين مرض

 حبات نوى التمر " الفصم" يصف متقارب على سبع“الترفيع القديم بالترفيع، ومن طرق 

توضع تحت اللوز أسفل الحنك "بالضبط وترفع ثم  أسطوانيثم يبرم على شكل  قماش

على شمالها  في ومطرقاوتعالج اللوز بالوسم فتوسم مطرقا في يمين الرقبة  اللوزتين،به 

ن م ين الخنصر والبنصربما ، ومنهم من يكوي سحبها األذن بعدآخر ما تصل شحمة 

واملشهور في مصر أن التهاب اللوزتين يكوى فوق ، مجرب مشهور االلتهاب  وقت القدمين

 .األذنين 

 

 
ا أقدر م، مرة أصبت ببنت اآلذان ))التهاب اللوز(( انسد حلقي يقول محمد حسين زيدان:

ال أبلع ماء وال أكل.. رحت للطبيب.. دهنني بشوية صبغة يود.. ما سوى ش يء ..انزعج والدي 

فهو ما يعرف يكوي هذه األشياء فإذا به يفطن إلى عجوز عندنا ))لها دراية في الطب 

الشعبي((.. قالت عندكم نخالة.. قلنا ال.. قالت عندكم لبه.. قلنا لها عيش ناشف.. دقته 

في النار وحطت شوية رماد وفلفٍل أسود فيه.. لخبطته.. حطته على خرقة  وسخنته
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وعملت لبخة على حلقي.. فما كادت تبرد اللبخة إال انفك حلقي كأن اللوزتين خرج منها دم 

 ه..أوفقت في الحال.. بلعتني بيضة مسلوقة زال األلم 

 

 مرض العكيز 

نفسه، وعالجه كوي على  من أعراض كحة وتعب دائم، وتجد املريض منكمش على

ل الكف و من أصنهاية السبابة على الناصية أ إلى اإلبهام األنفيقاس من طرف  الناصية "

 .، كوية واحدة مخباطنهاية الوسطى" إلى

 

اق(
َّ
ن
ُ
 الدفتيريا )الخ

 ما تبدأ عالمات الدفتيريا وأعراضها 
ً
اق الوتدية، وعادة نَّ

ُ
الدفتيريا عدوى تسببها بكتيريا الخ

يومين إلى خمسة أيام من التعّرض للبكتيريا املسببة لها وتتراوح حدتهما بين خفيفة  بعد

 وتبدأ بالتهاب في الحلق وحمى، وفي الحاالت قويةو 
ً
 ما تظهر األعراض تدريجيا

ً
، وغالبا

خة سميكة رمادية أو بيضاء اللون في مؤخرة قويةال
ْ
ط

َ
 ُيحدث ل

ً
نتج هذه البكتيريا ُسّما

ُ
، ت

ويمكن لهذه اللطخة أن تسّد مجرى الهواء فيصعب التنفس أو البلع، كما يمكن  ،الحلق

م العقد اللمفية.
ّ
. وقد يتوّرم الُعنق ألسباب منها تضخ

ً
باحيا

ُ
 ن
ً
 أن تسبب ُسعاال

ويلف  رفي البادية بغلي الزيت ثم يوضع فيه حبل من صوف بغلظ الخنصالخناق ويعالج 

 . (74)رأسه بطبعة مسمارقمة  ى فيوقد يكو  املصاب،حول عنق 

 

 املطنطفالطنطاف ، اللهاة ، مرض 

اب التهوهو والطنطاف والطنطوف والطنطفه مرض يعرف بالشام باسم املطنطف 

بهة ، ويتم الكي في منطقة أعلى ج، عندما يكون لونه أصفر يعني أنه ملتهبلسان املزمار

 قرب الشعر، وأثالرأس بالقرب من الشعر، وكذلك في املنطقة الخليفة للرقبة 
ً
ناء أيضا

عملية الكي يصاب املريض بألم شديد قد يصل في بعض األحيان إلى مرحلة اإلغماء، 

 نتيجة تعرضه للحرق ودون تخدير موضعي.

 

                                                             
 حبيب أفندي -شذرات من طب البادية  (74)
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اللهاة زائدة لحمية بحجم : عالج اللهاة (75)املوسوعة الشاملة للثقافة التقليديةورد في 

ق، الفم مدالة في نهاية سقف الحل عند فتحوشكل قلب العصفور الصغير، يمكن رؤيتها 

 ليق املوتحولها وظيفة مهمة وهي تنظيم دخول الهواء من الفم إلى الرئتين. وتسمى أيضا 

هذه  وقد تلتهب، لعمهز أو لسان املوت أو لسن املوت، وفي املنطقة الشمالية تسمى ال

حجم  وقد تصل إلىاللهاة عند األطفال الرضع، حيث تتورم وتتقيح وتمتلئ بالصديد، 

الكرزة الصغيرة، وتصبح مؤملة للطفل فيمتنع عن امتصاص الحليب من ثدي أمه ألنه ال 

يستطيع ابتالعه، فيهزل وقد يموت بسبب الجوع إذا لم تنتبه األم إلى مكان األلم الذي 

 يشكو منه رضيعها.

 
لة ه الحاوعالج اللهاة بسيط، فهناك بعض النساء وخصوصا العجائز ممن يعالجن هذ

التي تسمى عند أهل منطقة الشمال الطنطاف حيث يقلن أن الطفل مطنطف أي أن 

لهاته متورمة وملتهبة ومتقيحة ، فتقوم العجوز أو املرأة املعالجة بوضع خشبة صغيرة 

 تستعرض الفم من الفك إلى الفك املقابل فيبقى فم الطفل مفتوحة. 

 

 إبهامهابن أو السكر أو البن الخشن وتدعك اللهاة ثم تبل إبهام يدها وتضعه في امللح الخش

وعليه امللح أو البن دعكة شديدة فتنفجر اللهاة ويخرج منها الصديد فيقبل الرضيع فورا 

 ه..أص الحليب ويبلعه ويسترد عافيته على ثدي أمه ويمت

 

 ةو سببه: رطوب«  ةالرطب ةاألمزج» استرخاء اللهاة  (76) وفي كتاب فاكهة ابن السِبيل

 حلقه و اذا فتح فاه و أخرج  لسانه يمتعلقا ف شيئاصاحبه کأن  جدی. و عالمته: هايترخ

 .الفصداستفراغه ب ،اللهاة أطول مما کانت رأيت

                                                             
 .262طرائق املعالجات الشعبية صفحة  - دية في اململكة العربية السعوديةاملوسوعة الشاملة للثقافة التقلي (75)
 . فصل عن استرخاء اللهاة -الباب الثالث والخمسون  -فاكهة ابن السبيل  (76)
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رفع . فان لم تلیامل بملعقة هايعل وضعانیو  نفعانیالجلنار و  يمانیالشب ال نفعهای :والعالج

 قطعیصاحبها الخناق،  یعل فیخو  اضیالب یلإن لونها أو دق أصلها و استدار رأسها وک 

 یعل ضقبیما أمکنه و  هیبفتح ف ؤمریالشمس و  اهجت لیالعل جلسیالفاضل منها بأن 

ع بمبضع و تجذب و تقط ةباملاسک ةاملعروف ةباآلل هقطع یال حتاجی الذياللهاة من املوضع 

 . سماق هیبماء ورد قد مرس ف غرغریو ، أو بمقراض 

 

)أمراض اللهاة( وهي استرخاؤها وسقوطها والورم للمؤلف نفسه:  وفي منهاج املتعلمين

الحار إذا دق أصلها واستدار طرفها ولم يكن أصلها دقيقا وال طويال وكان لونها كالدم 

 أ.ه.. ورم عظيم ونزف دم ال يكاد ينقطع األسود فال يجوز أن يقطع ألنه يحدث من قطعها

  

 :عرب والسودانوفي كتاب تشحيذ الذهان بسيرة بالد ال

 فيهو داء يعترى الطفل و  «أبو لسان» أكثر أمراض األطفال عندهم املرض املسّمى:

هاة غلصمته،
ّ
 ،عند أصل اللسان فتحدث له فيها زائدة كلسان العصفور، ،أى عند الل

 يقطعونها بها هكذا:  يورة اآللة التو ص فيعالجونها بالقطع.

 
بة 

ّ
فيدخل الطبيب الخشبة  معها قطعة خشبة ناعمة،و  يد من خشب، فيوهى حديدة مرك

ثم  ضبطا جيدا، يكون العليل قد ضبطو  الذى فيه الزائدة، إلى املحّل  حتى يوّصلها أوال،

إلى أصل الزائدة من الجهة األخرى، و تبقى الزائدة  يدخل الحديدة حتى يصل رأسها املعوّج 

 الزائدة بينهما، فيخرج الحديدةع فتنقط يّتكى عليهما معا،و  بين الحديدة و الخشبة،

ن د استحضر على قليل ميكون قو  يرى على الخشبة قطعة لحم صغيرة،ف الخشبة معا،و 

يجعله على املسحوق و  الرجل إصبعه، ثم يبّل  سحق جيدا بين حجرين،و  الّنطرون،

ل قد إن كان الطف بعد أن يكون قد أدخل الخشبة، فم العليل، فييدخله و  فيلتصق به،

 ثم يدعك محّل  تتجاوز أسنان العليل. بل حتى ال األلم، يوّصلها إلى محّل لكن ال  أثغر،
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للسان لذا ترك أبو او ، فيبرأ العليل بذلك القطع باملسحوق الذى على إصبعه دعكا جيدا،

 قتله أ.ه. فينشأ عنه إسهال عجيب، فيكون سببا و  املذكور أنحل جسم الطفل،

 

 الناخوشه  مرض 

ورم خلف اللهاة مباشرة ومن أعراضها وجع خلف الرأس وألم في األعصاب وربما التهاب و 

ريقة وهذا الط باألصبع،وتعالج قديما بفضخها  والنفسية،أثرت على السمع والبصر 

ائج وقت االلتهاب والكي يأتي بنت األكتافوتعالج أيضا بالكي على  وخطرة،مؤملة ومزعجة 

 .األولىسريعة وأفضل من الطريقة 

 

 القاطعةمرض  

ضع )مو  بيوتها نوم،وجع األكتاف وخمول وثقل  أعراضها)حليق املوت( ومن  لهاةالمرض 

ي املواضع ف على األكتاف كياتوعالجها أربع  املريض، يتألمومجرد جسها  األكتاففي  الكي(

 ، والبعض يكوي معها العلباء والسابعة وكلالتي يشعر املريض باأللم عند الضغط عليها

 هللا ألمراض الحلق . بإذنهذه املواضع تنفع 
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  أبو لسين أو اللـــســـنة 

األذن  ةذنبتحت  كياتعالجه: ثالث ، خارج الفم ويتدلىمرض يصيب اللســـان فيتورم 

ونها )مجمع يسمويعالجها البدو بكي تحت الحنك في منطقة ، اليمنى واليسرى وعلى الهامة

هو مرض اللسان ويقض ي على اللسان وعالجه كية واحدة تحت  اللسنةوقيل ، اللحي(

 اللحية.

 

 أبو كشاش 

الغير مفيد يحصل له تهدل في  األكلأو  األكلأو أبو قشاش  مرض في الفم بسبب قلة 

 ، يكوى أسفل الحنك في مجمع اللحي . الشفايف ومشاكل في الفم وقيل التسوس

 

 الضرسوجع 

الطبري يضر باألسنان الحلو والحامض والحار والبارد املفرطين والبارد بعقب الحار يقول 

 كان أو غيره
ً
 أكوهف ،ولم تحتل فيه األدوية ،والحار قال فإذا اشتد وجع الضرس متأكال

 فموضع ال ،فة الرأس دقيقهو بحديدة معق
ً
ل وحواليه فضع عليه ك تآولن كان متأكال

 .(77)املكوى 

 

                                                             
 كتاب الحاوي في الطب للرازي   (77)
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 الحبه :  النفره

وهي حبة ذات صديد وألم تصيب األنف أو الحلق أو األسنان، لها ألم حاد في الحلق أو  

تحت األسنان مع تكون حبة أو بقع صديدية، وتعالج بكي املريض إما على رأسه في موضع 

 على اليافوخ )أعلى الرأس( أو عند مؤخرة الرأس على العلباء أو في املوضعين معا.

 

  نكافال مرض

، الواكدة ،راالحد ،اللغيصم باز،يسمى "خاز " و  epidemic parotitisالنكاف " 

بو أويسمى باليمن صنجار أو  أبو داج أو أبو دغيموفي فلسطين كعاب أو أبو كعب، ال

وهو  ،" وفي مصر أبو الكفوف أبوعديالت وفي الجزائر أبوشوفان وفي السودان رطيل

ت لواقعة في املنطقة تحاللعابية و خاصة الغدة النكفية امرض فيروس ي يصيب الغدة 

انتفاخ أسفل العنق أو الحلق وعالجه بالكي برأس  ، ويظهر على شكلمامهماأو  األذنين

في  مكانها يتأكدو ، كدة نفخ تحت الحنك بجوار الحنجرةوقيل الواحول الورم، املخيط 

  ،الحلق تحت اللحي
ً
، وتعالج بالكي ويكويها البعض من جهة واحدة واحيانا الجهتين معا

 بالحلقة ) يحلق عليها دائرة (.

 

 
 

  عرق اللواحمرض 

 ، والسبب فياللقوة )أبو وجيه(   والبعض يقول إن النكافربما يكون هو نفس مرض 

هذه ب ملرور عصب الوجه خالل الغدة النكافية فإن املرض ىالربط بين النكاف واللقوة هو 

ي ف والرقبة، ورم بالراس،وجع  الهامة،حرار في ، وأعراضه األورام معرضون لشلل الوجه
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سب حقريبا من الحنك و  يمين أو يسار النقرة )العلباء(موضع الكي أسفل الرأس  الخد،

 الوجع.الورم و موضع 

 

  األذنأوجاع 

عض والب ،األذن تحتوما يصاحبها من خروج صديد أحيانا تعالج بكوية واحدة  األذنآالم 

 األذن.حول  انقطي ايكوي كوي

 
 
َ
 صيرة الق

ة أو سقوط من مكان عالي وغير ذلك فيحصل ر بعد حادث سيا اإلنسانصيب ي شلل

 لرأس،اوهو أشبه ما يكون بجلطة شلل في اليدين والرجلين و للمصاب عجز عن الحركة 

مالها العلباة كويتين وشوعالجه أن يكوى يمين وال يتكلم ولكنه يشعر ويعرف من حوله ، 

 ." البعيدة عن العلباة تكون في األخدعين " كويتين

 
 
 

والكرب واللبخة  الحجامةبالكي و  وطرق عالجه وملزيد من الشرح عن أوجاع الرأس

يمكنك  "عالج أوجاع الرأس بالطب الشعبي" ا بالتفصيل في كتابيذكرته، الفصدو 

  :وروابط أخرى والتلغرام  وموقع األرشيف تحميله مجانا من موقع الطب الشعبي
https://archive.org /    http://cupping.khayma.com 

 
  

http://cupping.khayma.com/
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 واألذن  العين أمراض

 
أخرى كما هو الحال في بقية  إلىأمراض العين كثيرة وأسماءها تختلف من منطقة 

هجي ومن واحد،واملرض  األسماءواالسم واحد وقد تختلف  األمراضتختلف  األمراض، فقد

 الحاضر.أن أنقلها كما هي في املاض ي 

 

لف اليوم يستعمله املؤ  الذيالكي  فيفصل  ؛كتاب فاكهة ابن السِبيلذكر ابن هشام في 

حاجب ال إلىيكوى كّيه عند القرب من عرق الجبهة مائال  (:وكثير من الناس )أوجاع العين

عرق الجبهة، وكّية أخرى  إلىخارج منه قليال  الحاجب، ويكون ن فوق شعر ويكو  قليال،

عند األصداغ على العرق املعترض على الصدغ بالقرب من األذن، ويكون بحديدة مدورة 

كانت العين قد حدث معها بياض وكثرة  إذامما جربناه  جيدا، فهذاالرأس يحمى حميا 

.
ّ

 سيالن وحمرة يبرأ إن شاء َّللا

 
 

ين بإزاء رأس كيت، كي الدموع الدائمة والرطوبة الغالبة على العينين: ل في رسالة الكيويقو 

 مما يلي الوجه وفي كال الشقين وعلى ليافوخ كيتين وعلى القفا تحت الفطين كيتين. األذن
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 (78)الشربه

جه وعال  بالصالة،حاد ووجع مستمر في العين ومن عالماته إنك ما تقدر تسجد  التهاب

 به على العروق يكوى  ،ةجمر بالكي براس عود من شجر الغضا أو الرمث أو السمر براسه 

 هللا.وتبراء بسرعة بإذن  خفيفةحول العين شبه نقيطات 
 

  "الطرفه" الخطفة

أو أصبع  هي مشخ بالعين بعودربما سميت الطرفة ألن العين تظرف كثيرا بسبب الخطفة و 

لذا بملح طعام )ناعم( و  في البدايةوعالجه  ذيل،تصير مرض أم و  قد تلتهبولذا ما عولجت 

هر ظعلى  الذيكوي خفيف براس عود من الغضا أو الرمث على عرق العين  ى كو يما نفع 

ي تما فاد كوي العروق ال ذاول (،صدغالعظم مقابل منبت العين الخلفية قرب العين )ال

 هللا.وتشفى بإذن  العين،حول 

 

 املصروف

الصداع والغشاوة في العين ويكوى على  وأعراضه "الجيوب األنفية"ربما يكون املصروف 

 .الجهة املصابةعرق املآق في الحاجب عند ملتقى جذر األنف على  أسفلالعرق في 

 

 املاء األبيض 

إصابة العين باملاء األبيض، أي تشكل غشاوة في عدسة العين فتشكل عائقا للرؤية، فيتم 

ر" القريب ب"العطبة"، في منطقة الصدغ أو ما يسمى باللهجة العامية "الصاالكي بطريقة 

 . من جهة العين املصابة

 

  ذيل أم

هي مرض يصيب العين و فهي  الجليجل،وهي غير  البثرة،وتسمى  ذنيبأم ذيل وتسمى أم 

 ،الرؤيةدمل صغير يكون من داخل الجفن وتسبب حكة وتهيج الدمع مما يشوش على 

 .اإلبرةوعالجها بأن يقلب الجفن املصاب حتى تظهر الدملة بوضوح وتكوى برأس 

 

                                                             
 .شربة السعال تختلف عن هذا املرض يوجد مرض آخر أيضا اسمه الشربة أو (78)
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ي املنطقة التي بين العين واألنف وقيل هي
ّ
 .الغبش الذي يصيب العين وكانوا يقومون بك

 وربما دمع وألم في الرأس ونفس الجهةثقل في جفن املريض وصداع في نفس وقيل: هي 

 الصدغين.لج بكوي خفيف على عروق تعا العين،

 

يجعل العين تدمع وعالجه هو الكي مرتين في مؤخرة الرأس مرض ذيل  أموقيل مرض 

وواحدة فوق الحاجب أن على الصدغين أعلى من العينين أيضا جرب  اموم، مقابل العين

  املخيط(.العريض ) اإلبرةويكون الكوي لذعا خفيف برأس 

 

وهو ، ةالرقببالراس فوق جلمود  الرقبةوقيل يكوى املصاب بأم ذيل بالقفا فوق معقد  

 ( مع استعمال الكبوحميةوبعد الكوي يحجب املريض ) املريض،عرق نابض يوجع عند 

 .والحلتيت وشمه وتبراء العين بإذن هللا املرةوشرب 

 

بعض األطباء الشعبيين يصفها  :لیأم ذ (79)وفي املوسوعة الشاملة للثقافة التقليدية

إلى خمسة أصناف، هي: انقباض سواد العين، وعالمته عدم القدرة على النوم إطالقا، 

ونزول البياض، أي بياض العين، على سوادها )أشرطة حمراء(، وتكون نقط بيضاء 

يحيط بها احمرار ، وشهابة العين، أي أن تكون العين شهباء  عينصغيرة حول سواد ال

ج بالكي بحذر في مواقع معينة، مع حمية املريض عن الجماع، واقتصار أكله اللون، وتعال

 لفترة معينة على خبز البر. 

 

 
 

                                                             
 .255فحة ص طرائق املعالجات الشعبية -عودية الشاملة للثقافة التقليدية في اململكة العربية الساملوسوعة  (79)
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 مرض الجليجل

وهو عبارة عن التهاب يصيب الغدة الدهنية  الجفن،الجليجل هي أسماء ملرض دمل 

وتظهر على شكل نتوء صغير أحمر وانتفاخ ظاهر من العين،  الجفن،املوجودة على طرف 

ويوصف شحاذ العين )الجليجل( بأنه هجوم حاد وعادة يزول خالل عشرة أيام بدون 

 عالج.

 
  السويرق 

،لأي أنه يسرق البصر دون اإلحساس به ويقال له )الالخسه( يعني يسرق حياة العين 
ً
 خسا

ض الذي وهو املر  ،وهو من األمراض الخطيرة التي تصيب العين وتؤدي إلى اإلصابة بالعمى

 حجبةوالوفي السابق ليس له عالج إال الكوي  األزرق،يسمى اليوم بالجلوكوما أو املاء 

ال يكوى و  العين،بالراس وحول  النابضةعلى العروق  خفيفةويكوى بحديدة  يوم، أربعين

من  فراألظ أسفلوفي بعض املناطق يكوى  العين،ن كويه يموت ذن أل ما بين العين واأل 

 .اليد إبهام

 
ر ، وهو ضمو السارق أمراض العين  ومن :التقليديةوفي املوسوعة الشاملة للثقافة 

إحدى العينين أو كلتيهما، مع حدوث ألم شديد كأنه وخزة مسمار، ونزول دمع كثير 

(، لةمسيكوى املريض بإبره ) وعالج هذا املرض في جازان هو الكي، حيث ،واحمرار العين

 ى و رة مخيط كبيرة الحجم، تثبت في عود قصب وتحمي في النار حتى تحمر، ويكبوهي إ

 ه..أاملريض على عرق فوق جفن العين املريضة، وتشفي بإذن هللا 
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 )الضواة أو الذرة( ذرارة العين

عبارة عن  )الضواة أو الذرة( من أمراض العين التي تعالج بالكي؛ وهي (80)ذرارة العين

من أحد أطراف صبي )بؤبؤ العين على هيئة نقطة صغيرة بيضاء،  يبدأبياض في العين، 

ا تكوى املريض، ولعالجه ىتزحف على صبي العين، فإن لم تعالج تكبر حتى تغطيه ويعم

متجاورات، واملكوى املستخدمة في هذه الحالة إبرة مخيط،  اتیالعين فوق الجفن أربع ک

أو يكوى املريض كية واحدة فوق األذن تماما في جهة العين املصابة، وأخرى في مؤخرة 

 .أ.ه .(الرأس من الخلف على نهاية منبت الشعر . وخالل ثالثة أيام تذوب الذرة )البياض

 

  (81)الجفن واملنقلب فيالشعر الزائد 

اهرة إذا عالمته ظببه مادة غليظة رديئة في الجفن ويتولد عنها الشعر، و لزائد سالشعر ا

 عن موضع الشعر الطبيعي.
ً
 خارجا

ً
 تأملت الجفن رأيت شعرا

 

املادة  حالباألكتكتحل العين بااليارج و  ويستفرغالعالج: ينقى البدن من الفضل الرديء 

اال نفع و  فاناألحمر الحاد، و  األخضروالباسليقون واالشياف املنقية للعين كالروشنائي 

يحذر عند الكي أن معوجة الرأس على هذا املثال، و  بإبرةنتف الشعر و كوي موضعه 

ملقلة ربما ترك املعالجون على ان يمد الجفن و يبعد عن املقلة، و تصل الحرارة إلى املقلة بأ

 ليقيها عن حرارة النار، أو ينتف و يكوى بعد النتف باألدو 
ً
 .ية املانعة لنباتهعجينا

 

ومما جرب ألمراض العين أيضا كويه واحدة في الناصية وكويه عن يمين العلباة وعن 

 شمالها.

 

 أوجاع األذن

ليل تكون بعيدة ق األذنحول  أو نحوها ويكون الكي لذعا نقطياعشر كيات يكوى املريض 

 عن األذن.

                                                             
 املرجع السابق .  (80)
 90الصفحة – 3الجزء -ملختارات في الطب ا (81)
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 والظهر الصدر  أمراض
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 الشويكة و أ الشوكةمرض 

ل يكون صدر الطف أنوالتي تعني  )الدين(،ويسمى  صويفطالأو ريح الشوكة ويسمى 

ص العمود الفقري والقففي وهو مرض يصيب الطفل  ،الحفرةفيه ما يشبه  وأ امنصفط

ل ظهر الطف يكون  وان كان شديدا الصدر،أو تقعر في الصدري فيظهر بروز بالصدر 

 . بالكـــيفي الطب الشعبي وعالجه  ،قليالمقوس 

 

 
( ويندرج معه Pectus Carinatumالتقعر الصدري ) علمي وهوله مسمى  مرض الشوكةو 

العضلي  الضمور  Werdnig and Hoffmanفي الطب الشعبي متالزمة وردنج هوفمان 

 ففي الطب الشعبي أي تشوه صدري يسمونه الشوكة. الشوكي،

 
واحدة فوق  الحارة،لذع بالحديدة يكوى خمس كيات  الشعبي:وعالج الشوكة بالطب 

ويكوى واحدة فوق الثدي  البطن،عظمة الغص عند ملتقى األضالع السفلية من جهة 

وقيل  األيسر،أسفل الثدي األيمن وأخرى أسفل  األيسر، واحدةاأليمن وأخرى فوق 

لذعات  ر،الصدثالثة كيات في منتصف الصدر وأربع كيات في أطراف  سبع كيات،عالجه 

 .خفيفة
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والصواب أن يكون الكوي على الضلوع املنحية ويكون التركيز على الضلع الذي له بروز 

ويسمى رأس الشوكة ، وكل مريض قد يختلف عن غيره في املواضع، وفي الصورة أعاله تم 

، يدةوليس بالحد بالعطبة، وكان عالجه عشر سنة اثنا ويبلغ من العمر عالج هذا الطفل

في األسبوع األول كوي حول موضع الشوكة وبعد أسبوع كوي أسفل من األولى وفي 

بعد   ، وفي الصورة الرابعةالثالث في وسطها وعلى راس الشوكةمنتصفها وفي األسبوع 

خمسة أسابيع من بداية العالج ويالحظ التحسن على صدره وبروز أضالعه وتحسن 

 ة مع هذا املرض .تنفسه وارتاح في نومه بعد معاناة طويل

 

 
 

 مرض السابعة

ي أ الظهر من األعلى األخيرة من فقرات العنق وبداية فقراتالفقرة ما بين السابعة هي 

 ةمحسوسسعال شديد مصحوب بحكه  ومرض السابعة ،الجزء الذي يكون تحت الرقبة

ولهذا املرض عدة أسباب منها حمل األشياء  ،بدون بلغم ن ما تكو وغالبا  الحنجرةفي 

اسطة بو  إمالفحة هواء بعد الجهد والعرق وعالجه يتم  أوالسقوط علي الظهر  أوالثقيلة 

بعمل لزقة شعبية عبارة عن بياض البيض مع دواء يسمي )العنزروت(  أواملساد بالزيت 

 ماألل أو وقليل من الصابون املبشور يفرش علي قطعة قماش بيضاء بحجم املرض

حرك يقال تت أنفإذا بقيت دون  أسبوعوتلصق علي )السابعة( في مكان األلم وتترك ملدة 

 .ماأللواذا لم تنفع يكوى املريض على موضع ، علي األلم بالضبط  أيأنها علي عوق 
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 وانهيار  إلىمرض يضرب في القلب بعدها ينتشر  ةالسابع وقيل
ً
 في الرأس ويسبب صداعا

ً
ا

 السابعة.كيات في الظهر مقابل القلب في الخرزة  أربعالجسم وعالجه 

 
 

 مرض ا
ُ
ة
َ
ن   لواهِّ

 
ُ
َدَعين عند الِكَبر  في الواِهَنة

ْ
خ
َ
ْنِكَبين وقيل في األ

َ
خذ في امل

ْ
لسان العرب البن منظور : ريح تأ

ه الواِهنة فيقال  والواِهُن ِعْرق ُمْستبِطٌن َحْبَل العاتق إلى
ْ
الكتف وربما َوِجَع صاحُبه وَعَرت

صابه وَجُع الواِهنة َمْوهوٌن وقد ُوِهَن 
َ
 اسكني يا واِهنة ويقال للذي أ

ُ
ال ويق، ِهِني يا واِهنة

َوْيناه من الواِهَنة
َ
س َمنِكبه قيل به  ،ك

ْ
 الَوَجُع نفسه ولذا َضَرَب عليه ِعْرٌق في رأ

ُ
والواِهَنة
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س القفا من جانبيه 
ْ
باَءْين في فأ

ْ
طراف الِعل

َ
َتكي واِهَنته والواِهَنتان أ

ْ
 ،واِهنة ولنه لَيش

 يكون مصدر 
ُ
ْعف  الَوْهُن والضَّ

ُ
 كالعافيةوالواِهَنة الَعُضُد ، والواِهَنة

ً
  .ا

 

شجعي
َ
َرز يقا :األ

َ
ق عليها جنس من الخ ِ

ّ
 في َعُضد الرجل وربما ُعل

ُ
خذ

ْ
 َمَرٌض يأ

ُ
له  لالواِهَنة

خذ الرجال
ْ
خذ النساَء إنما تأ

ْ
َرُز الواِهنة وهي ال تأ

َ
 ِعْرٌق ، خ

ُ
وقال خالد بن َجْنبة الواِهنة

خذ الرجال دون 
ْ
ى منها وهي داٌء يأ

َ
ْنِكب وفي اليد كلها فُيْرق

َ
خذ في امل

ْ
بو النساء،يأ

َ
نصر قال  أ

ِض 
ْ
غ
ُ
ِليُق وهو ِعْرٌق يْجري إلى ن

َ
 الكِتف وهي َوَجٌع يقع في الَعُضدِعْرُق الواهنة في الَعُضد الف

 ه..أ

 

ى َعُضِد َرُجٍل عن وفي الحديث 
َ
ْبَصَر َعل

َ
َم أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبيَّ َصل نَّ النَّ

َ
ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْيٍن أ

اَل: 
َ
ق
َ
اَل ِمْن ُصْفٍر، ف

َ
َراُه ق

ُ
، أ

ً
ة
َ
ق
ْ
َواِهَنِة « َوْيَحَك َما َهِذِه؟»َحل

ْ
اَل: ِمَن ال

َ
اَل: ،ق

َ
 » ق

َ
َها ال َما ِإنَّ

َ
أ

َبًدا
َ
ْحَت أ

َ
ل
ْ
ف
َ
ْيَك َما أ

َ
ْو ِمتَّ َوِهَي َعل

َ
َك ل ِإنَّ

َ
َها َعْنَك؛ ف

ْ
ِبذ

ْ
 َوْهًنا ان

َّ
ِزيُدَك ِإال

َ
 . (82)«ت

 

ه 
ْ
ويقال  .الواِهنة.الواِهُن: ِعْرق ُمْستبِطٌن َحْبَل العاتق إلى الكتف وربما َوِجَع صاحُبه وَعَرت

صابه وَجُع الواِهنة َمْوهوٌن وقد 
َ
 ُوِهَن.للذي أ

 

ِليُق وهو ِعْرٌق يْجري إلى 
َ
ْنِكَبين وقيل ِعْرُق الواهنة في الَعُضد الف

َ
خذ في امل

ْ
: ريح تأ

ُ
والواِهَنة

ِض الكِتف وهي َوَجٌع يقع في الَعُضد.
ْ
غ
ُ
 ن

 

َها *** كما سيَق 
ُ
ُسوق

َ
َجُنوِب ت

ْ
ُه ِريُح ال

َ
ْت ل راِع مهيُضهاَوَهبَّ ِ

ّ
 موهوُن الذ

 

كيتين فوق مفصل الكتف وكية في وسط رأس الكتف على  يكوى  بالكي:عالج الواهنة و 

 األلم.الدالية فوق العضد وهو في الغالب يكون موضع  العضلة

                                                             
 رواه أحمد وابن ماجه دون قوله انبذها إلى آخره وابن حبان في صحيحه وقال فإنك لو مت وهي عليك وكلت إليها (82)

 والحاكم وقال صحيح اإلسناد
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 )الشوصة( ذات الجنب 

 ألم في أعراضهومن  ،مرض الضلوعأيضا ويسمى أو الجنبه مرض أم جنب، أبو جنيب 

كحة مصحوبة  إلىجانب الصدر مع عدم املقدرة عل النوم على هذا الجانب باإلضافة 

ويداوى  "االلتهاب الرئوي "واالسم العلمي لهذا املرض هو  ،ببلغم وزيادة في ضربات القلب

لع الثاني الضوقيل وسمه على  ،“ اطمخب"بين الضلعين على هيئة  األلمبالوسم في مكان 

 .األيسر تحت حبة الثدي

 

يكوى املريض بنار بين الضلوع على  ،الضلوعمرض بعض الناس  يهأم جنب ويسموقيل 

 من الداخل بين الضلوع، فالكوي  الرئة تلتصقولذا تأخر املريض عن عالجه  الوجع،مكان 

خر ( إذا تأ)أنيثيقال له ومنه نوع  بسرعة،يعالج املرض وتتوقف الكحة ويخف الوجع 

 )أبو باري( السل )مرض إلىى يتحول و عالجه ولم يك
ً
 (.املسمى قديما

 

 لو كشفت لكم عن جسمي ،الرئةذات : الكي لعالج يقول محمد حسين زيدان يرحمه هللا

لوجدتم فيه أكثر من ثالثين أو أربعين كية.. ألني أصبت بذات الرئة مرتين، مرة وأنا طفل 

 اسمه جزي 
ً
 عظيما

ً
 رجال

ً
ال أكاد أعرف طريقي، لقد جاء الذي يكوي وكان مشهورا

فلم يمض أسبوع إال وشفاني هللا، وأصبت وأنا عمري دون الثالثين في  الظاهري، كواني

،ات الرئة ذ
ً
 بين الثنايا في  أيضا

ً
مرضت فقال لي أبي افتح فمك.. فتحت فمي.. وجد زراقا

لحمية اللثة.. فقال هي ))بنت الكلب(( يتكلم بلهجته الصعيدية ألن والدي من صعيد 

تحسنت حالتي وكدت أتماثل للشفاء،  كياتمصر.. أتى باملعالج فكواني ست أو سبع 
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ين.. تبغي لي العافية.. سلقته لي وشربت املرق.. أصبت فجاءت أختي الكبيرة بديك سم

وعن كل ش يء.. ال املصاب بذات الرئة يمنع عن الدهن وعن السمن وعن اللحم بنكسة، 

 أنا مللت العسل والفطير 
ً
.. فهي أعطتني املرق طبعا

ً
 على الجمر وعسال

ً
يأكل إال فطيرا

 ساعتها.. شربت املرق فانتكست وأصابتني 
ً
اذنا ، وكان على رأس ي أستغماءهإوكنت شرها

السيد ماجد عشقي وصديقنا علي حمد هللا يرحمهما هللا وأقبل صديق نحبه وهو يعرف 

وأنا  السيد ماجد مقدار ما أحب هذا الشخص فقال فالن فالن.. فصحوت من اإلغماء

 دأشعر بوخزة بجانبي األيسر.. كان أبي ينتظر خبر موتي.. وال أنس ى أن جاء الدكتور سعي

 
ً
مصطفى والدكتور الخاشقجي فأعلنوا اليأس من شفائي، أرسلوا ألبي طلع رأني صاحيا

فهش وبش.. قلت وخزة بجانبي األيسر أحضر الكانون في الحال، وهو يعرف الكي على 

. شب النار.. احمر املسمار.. وضع الرماد يعلم مكان الوخزة وغيرها.الفتاق وعن اليرقان 

ولم أشعر بصوت ألن كل كوية يكوي بها املصاب بذات الرئة تشعر  التي أشرت إليها فكواني

بطق إذا أصابته النار. ال تقولوا هذا تخريف.. إنه واقع.. قلت له ما أصبت فأعاد املسمار 

 5حدد املوضع.. كواني فإذا بي أسمع ))طق(( سمعته قال ))قم سالم(( في  أخرى،مرة 

 فيها.رمضان خرجت إلى املد 19رمضان مرضت وفي 
ً
 رسة وكنت أستاذا

 

 :يقول ابن هشام في فاكهة ابن السِبيل

 األضالعذات الجنب وهي )الشوصة( وهي ورم يحث في الحجاب أو في الغشاء الذي على 

 من الداخل وتضيق النفس ويحس العليل بثقل في الصدر ويكون النفس حارا جدا. 

 

ويقول: ال ينبغي أن يكوى بالحديد كما يفعل قوم وال يستعمل معه البط فإن ذلك مما ال 

ر ال برء ناصو  إلىيتخلص صاحبه من املوت ، فإن تخلص من املوت فأنه يؤول األمر فيه 

له،  لكن ينبغي أن يكوى بأصل الرزاوند الطويل وذلك أنه تغمس الرزاوند في الزيت 

وى به كية واحدة فيما بين اتصال عظم الترقوة بعد أن يمد وتحميه حميا جيدا ثم يك

فوق، ويكوى أيضا كيتين عظيمتين فوق الثديين فيما بين الضلع الثالث و  إلىالحلق 

 الرابع، وكيتين فيما بين الضلع الخامس و السادس مائلة إلى خلف قليال، و كية في وسط

احدة بين الكتفين و اثنتان من جانب الصدر، وأخرى فوق املعدة و ثالث كيات من خلف و 

الصلب أسفل بين الكى فيما بين الكتفين، وليس ينبغي أن تكون ظاهرة بل ينبغي من بعد 
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فراغك من هذا العمل أن تستعمل في مواضع الكى األدوية التي تنفع من ذلك بمنزلة مرهم 

 تعالى.
ّ

 االسفيذاج و مرهم النورة إن شاء َّللا

 

 
 

 نفث املدة 

ة عن انفجار ورم عارض في لحم الصدر  مهذب الدين البغدادي: يقول  إن كان نفث املدَّ

 كان ولنأو في العضل فيسهل برؤه،  لألضالعأو الحجاب الحاجز أو الغشاء املستبطن 

ن الرئة فهو مخوف ال يكاد يبرأ عن انفجار ورم في نفس الرئة أو قرحة أو عقيب نفث دم م

ل،  يؤولو  ة قليلة  ربما كانتو بصاحبه إلى الّسِ  صدر.كثيرة تمأل فضاء ال وربما كانتاملدَّ

 

ة  العالمات: ة يوغيرهما من الر والقيح أّما الفرق بين نفث املدَّ كون طوبات املنفوثة، إّن املدَّ

لتمدد ااء، و عالمة كثرتها ثقل الصدر، و لها نتن خاصة إذا تركت على النار و ترسب في امل

.و وجود الخرخرة، و أن 
ً
 ينفث منها العليل كثيرا

 

ة تنفث مع غير حّمى العالج:  ة غليظغليظة كثي وكانتإن كانت املدَّ ة رة ... فان كانت املدَّ

القّوة لتنشف الرطوبة من الصدر ربما احتجت إلى الكّي إْن ساعدت و  النفث فيه عسر...و 

 ، واحدةاتالشوصة ويكوى محيط الصدر عشر كيّ الذي يستعمل ألجل هو وهذا الكّي: و 

، و كّيتان الرابعالثديين فيما بين الضلع الثالث و كّيتان على و عند اتصال الترقوتين، 

 إلى خلف فيما بين الضلع الخامس و السادس، و كّية أخرى وسط الّصدر، 
ً
مائلتان قليال

و كّية أخرى فوق املعدة، و ثالث كّيات خلف الصدر، و واحدة فيما بين الكتفين، و اثنتان 

املكوى الذي تكوى به هذه املواضع ال يكون و ، الّصلب أسفل من هذا الكّي جانبي من 
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 بل قطعة من الزراوند الطويل
ً
  حديدا

ً
 وترفع و هي حامية جدا

ً
 قويا

ً
غلى في الزيت غليانا

ُ
ت

 .(83)تكوى بها املواضعو 

 

 الصدر والرية وسائر مواضع النفس يعسر عالجه لدوام أن: (84)ويقول ابن الطبري 

وهبوطه  الوجع ومنتهاه حركته للتنفس، فمما ينفع الورم الحار في الرية والصدر في بدء

في صعود املرض فال ينفع  فأماوالقوة والزمان،  أعان السن إنفصد األكحل والقيفال 

 الوينفع الرية ويردها إلى اعتد ...البطن بما يذيب الورم ويبرده، وينفع تليين الفصد

ة رطوبة الرية كثيرة قوي والبان البقر إذا نزع منها زبدها، وان كانتمزاجها البان األتن 

 .عولج ذلك بالكي حتى ييبس

 

  األبهر 

 "عصبة الظهر  الظهر،الخلج خلجة  الغولنج،األبهـــــــــر " 

طلحات وباقي األسماء مص بينهما،وال عالقة  األبهرسمي هذا املرض باألبهر ألنه مقابل عرق 

وسط بين الحد األ  )يكون وهو عبارة عن شد في عضالت الكتف ويكون بين لوحيه  محليه،

وبما أن مفصل الكتف يحيط به كثير من العضالت  (،للوح الكتف والعمود الفقري 

وأن العضلة املشدودة تكون بين لوحي الكتف وبين عضالت القفص  واملعقدة،املترابطة 

ها غالبا ما تؤثر على عضالت الصدر فإن الرقبة،الصدري ومرتبطة أيضا بعضالت 

 وتختلف نسبة الشد حسب قوة وصالبة عضالت الشخص املصاب. ،والرقبة

                                                             
 208صفحة  – 3املختار في الطب الجزء  (83)
 عالج الرئة -الخامس  بابال -فردوس الحكمة  (84)
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 أعراضه:

 الكتف.املسمار تحت لوح بألم وبمثل الشعور بمثل  -

 واليد.الكتف مع الرقبة  أسفلالشعور بألم  -

 معينة. إلى االلتفاتالشعور باأللم عند أخذ نفس عميق أو عند  -

 الشديدة.عدم القدرة على التنفس في الحاالت  -

 أو بسبب الخاطئ،هذا التشنج يحصل غالبا بعد النوم الخاطئ أو الجلوس  :أسبابه

رد وكذلك التعرض لب املدارس،طريقة حمل األشياء على الكتف خصوصا النساء وطلبة 

 .االستحماممفاجئ بعد 

 

طريقة  أما بالزيت،وأفضلها التمريخ  والكي، الحجامةيعالج بعدة طرق منها التدليك و و 

 األلم.حسب موضع الكتف  تيلوحفي مواضع بين الكي فيكوى 
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 حساسية الصدر 

ي اليد ف بين الخنصر والبنصرلجميع أمراض الصدر من ضيق نفس وسعال وربو يكوى ما 

 والرجلين.والرجل اليسرى والبعض يكوي في كلتا اليدين 

 
 

  السعال شربةالشربه ، 

 أحدفيجعله يسعل سعاال شديدا وكانوا يعالجونه بفصد  اإلنسانمرض يصيب 

 الكف. أسفلالشرايين الزرق تحت اللسان ثم كي ووسم الرسغ في 

 

 علىوموضع الكي  ودم،هي الكحة الشديدة وربما خرج مع الكحة بلغم  :ةالشرب وقيل

 .النحرجانبي الرقبة بموازاة حفرة 

 

ع بلغم وهي كحة م :التقليديةاملوسوعة الشاملة للثقافة في  الشربةمرض مسمى ورد وقد 

 .لجهة التي تؤمله، بخالل بيت شعربكي املريض في قاعدة اإلبهام، في ا تعالج د،یشد

 الجنب.في منطقة حائل هي ذات  والشربة

 .(85)كان السعال جافا يكوى في منتصف العمود الفقري  ولذا

 
 العصبة 

عصبة الظهر وعصبة الضامر  ،العضالتوألم التواء" "شد وجع أو العصبة عبارة عن 

 عامية.وعصبة وعصبة الوتين ... مسميات 

 

                                                             
 م .1999 –عبدهللا معمر  – الطب الشعبي والتطور االجتماعي في اليمن  (85)
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 عصبة الرأس 

سم لها و القارب في املاء،  أوعدم القدرة على التوازن ويتعب ويسقط مع حركة السيارة 

 واألذن.بين النقرة  مما يلي نقرة الرأس الخلفية

 

 عصبة السدف

 ه،كح ،بلغم ،حرارةوأعراضه : ويراد به جانب أسفل الرقبة)الضاميه( عصبة السدف 

 .الصورةهو موضح في  الرقبة كماموضع الكي على أسفل جانب 

 
  عصبة الظهر

 األبهر.أنظر 

 

 عصبة الخاصرة

والجزء  .( هي الجوانب ما بين األضالع السفلية والحوض، الكشحالِخصرالخاصرة )

 .لها وسم مما يلي آخر ضلع الخاصرة فيألم  وهي، السفلي من الظهر

 

 الشرقةمرض 

الشرقة: هي سحب ماء أو بقايا الطعام عن طريق القصبات الهوائية وتتركز في الرئتين، 

 .وتسبب مضايقة وسعاال شديدا ومستمرا

 من غصَّ بالزاد ساغ املاُء غصته . . . فكيف يصنع من قد غص باملاء

 

على والسبابة في كف اليد اليسرى، ويكون الكي في أوتعالج بالكي عند التقاء أصبع اإلبهام 

 الكف وليس في الباطن.



182 

 

 الشبرهمرض 

أسفل الثدي على آخر الضلوع )مطرق( موضع الكي  ،مع استفراغ الدمالشديدة الكحة  

ن نقرتين اللتيلفي ا وكويهاومنهم يصفها بمثل مرض الربو  الجهتين،في  املنتصفقريب من 

 .فوق عظام الترقوة

 
 والنحاز: إذا سعل الرئة،وهو داء يصيب  الدعكويسمى النحاز  اإلبليقابله في أمراض 

فاشتد سعاله قيل منحوز ونحز وهو ناحز واسم الداء النحاز، وتكوى في جنوبها وأصول 

  يقول الحارث ابن مصرف: الطحال،وقيل سعال ينتج بسبب تضخم  فتشفى،أعناقها 

 كي املطني من النحز الطنى الطحال أكويه إما أراد الكي معترضا ...

 الطني :  هو أن يترك املاء حتى تلزق رئته بجنبه ويقال طني البعير يطنى طنى شديدا. 

 يلزق طحاله بجنبه.  الطحل: الذي

 واملطني الرجل الذي يداوي البعير من الطنى. 

 الرمة:يقول ابن 

ــــــــٍن    بهّيِ
 ْد ناَل أصحاُب العصا شرَّ مغنِم لق       لعمري وما عمري علـــــــيَّ

ـــــزِ  ـــــاِحـــــ ـــــــــ ــــــــّيِ النَّ
َ
ك
َ
َدْع ِبِهــْم    ِهَجــــآًء  ك

ّ
ْيَنا ن

َ
وَها َعل ْم َيُردُّ

َ
ِإْن ل

َ
ِم  (86)ف ـــــّوِ ــــ

َ
َتــــــــــــل

ُ ْ
 امل

 

  الذبحةمرض 

م اثنتان في يمين الرقبة واثنتان في يسارها وتوس رزات، أربعوموضع وسمه  النفس( )ضيق

صل في نقرة الرأس أو على مف عالجها وسموقيل  العلباء،في  أخرى في قمة الراس ورزة  أيضا

 بهام.اإلاليد مما يلي 

                                                             
، وهو داء يصيب «النحاز » داء النحز صوت سعال الحيوان الشديد عند املرض والنحيز من الجمال : ما أصابه   (86)

 .الجمال في رئتها فتسعل منه شديدا
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 (، الحياطة )الحاشر مرض الربو 

ضيق بالتنفس مع أزيز بالصدر )صفير بالصدر( مصحوب بالكحة مرض معروف وهو 

 .أحيانا والبلغم

 

وهو اشر الح مرضالثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية  في املوسوعةذكر  

كي ن بأنه ضيق في مجاري التنفس، ويعالج الربو باليالربو، ويعرفه بعض األطباء الشعبي

على حسب اتجاه األلم، سواء أكان بالجهة اليمنى أم باليسرى أم بكال  في منطقة الرقبة،

فهو عبارة عن الضيق بالتنفس عند بذل املجهود  النوطأما  الحمية،الجهتين، مع تطبيق 

 ه..أمثل املش ي السريع والصعود والنزول ويعالج بالكي كما يعالج الربو 

 

 إلصبعاعلى ظهر اليد واثنين على ظهر الرجل عند  اثنتين كياتربع بالكي أالربو يعالج و 

 .ذلكالصغير " الخنصر" والذي جنبه "البنصر" والقدمين مثل 

 

 
 أعلى الزندين، والبعض يكوي حول الرسغ واعلى الزند في كلتا اليدين.في  والبعض يكوي 
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 مرض رياح الصدر

ويسمى رياح الصدر وطبيا يعرف باالسترواح الصدري أو انكماش « (87)الريح»مرض 

( هو تجمع غير طبيعي من Pneumothoraxالرئتين أو الصدر املثقوب )باإلنجليزية: 

وعادة ما تتضمن األعراض  الصدر،يفصل الرئة عن جدار  الذي الهواء في الحيز الجنبي

وضيق في التنفس، ومن النادر اإلحساس بألم مفاجئ حاد على جانب واحد من الصدر، 

 أن تتأثر كال الرئتين باسترواح الصدر.

 

هو مرض غالبا يصيب األطفال وقيل  الجسم،تعم  زائدة سخونةهو وفي الطب الشعبي 

مه توازرقاق في الجسم وتحت العيون وكفي الصغر، ومن أعراضه عدم الشهية واستفراغ 

ث أو أربع كيات، حسب الحاجة، وشدة ثال  صدرالكي في العالجه و  التنفس،في  وصعوبة

 املرض.

 

                                                             
 ،األرياح: جمع ريح ويطلق على مجموعة من األمراض التي يكون منشأها الغازات فيقال أرياح الصدر أرياح البطن (87)

 في بعض املناطق مرض الريح هو مرض ذات الجنب وتسمى أم جنيب واللتبه.
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 عمره،وهو في العشرين من  رياح الصدركان يعاني من أعراض أنه هذا الرجل ذكري لي 

 لظهرافي الصدر كما هو واضح في الصورة واثنتين مقابلها في أعلى  اثنتينوكواه املعالج 

 .وشفي مما كان يعاني منه
 

 واملصع وامللع املشع

ضيق النفس والتنفس السريع مع تحرك فتحات األنف  واملزع، عالماته الفتوحويسمى 

بصورة ملحوظة بسبب الشهيق والزفير وهي أمراض قريبة من بعضها تعني تمزق في 

العضالت بسبب جذب عضو من الجسد بقوة فالطفل يمصع عضو منه كاليد والكتف 

ذا تم واملفصل يصاب بمصع إ ،له دادوالظهر يملع بسبب حمل ش يء ثقيل لم يتم االستع

وقد يكون سبب امللع وبقوة  فجأة جذب إذاسحبه بقوة ولوح الكتف يمشع وينخلع 

  .الحركة السريعة والبرد

 

، أو بدق الحلبة وتخلط ببياض لبيض Sarcocollaعالجه تدهن منطقة صدره بالعنزروت 

ويمزج مع بياض وزيت السمسم ويدهن موضع املشع أو يؤخذ من العنزروت يطحن 

ان وذا ك  ،فار الذي يوضع على العضو املكسور البيض لتتكون منه )اللبخة( وهو الغ

 هيا هي مواضع األلم وغالبضع الكي امو و يعالج بالكي  األدويةاملصع قويا ولم تنفع معه 

ين ب يكون الكوي ربما كويتان على الجنب األيمن أو األيسر على حسب موضع املصع و 

 األلمو ، ويعالج الكبار أيضا بنفس الطريقة وحسب موضع املصع ثة السفليةاألضالع الثال

 .الوثي(ر أيضا الخلع )، أنظاألطفال باملسلة )املخيط(يكوى و  ونقطيا، ويكون الكوي لذعا

 

الثقيلة  الاألحمالعربية بسبب رفع  اإلماراتفي  بالستبهار ولعله نفس املرض املسمى

 الثدي.فيحصل له ضيق في النفس، ويعالج بالكي فوق 
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 الباطنية أمراض

ا القدمين، ولذ )العقب(حول السرة وأسفل كويات معظم األمراض الباطنية تكوى أربع 

كان املصاب يحصل معه استفراغ يكوى أسفل عظمة الغص وفي املنتصف بين عظمة 

 السرة. أسفليكوى  إسهالولذا كان يعاني من  والسرة،الغص 

 

 
 يا بالتفصيل في كتابذكرتهوطرق عالجها  وملزيد من الشرح عن األمراض الباطنية

يمكنك تحميله مجانا من موقع الطب  "عالج األمراض الباطينة بالطب الشعبي"

  :وروابط أخرى  وموقع األرشيف والتلغرام الشعبي
https://archive.org /    http://cupping.khayma.com 

 

 مرض السرسوف

ْرُسوف:  
ُّ
 و كلمة سرسوف مأخوذة من الش

ُ
راسيف

َّ
ْضالِع الصْدِر التي  (88)الش

َ
 أ

ُ
راف

ْ
ط
َ
أ

 على البطن
ُ
ِرف

ْ
ش

ُ
السرسوف تعبير شعبي يطلق على عضلة الحجاب الحاجز وهي ، و ت

و  لةالعضيف البطن و القفص الصدري، تتقلص هذا عضله كبيره تفصل بين تجو 

يحصل ، أخرى  أمور البرد والغازات و ب قد تتأثرالتنفس بشكل طبيعي ولكنها  نتيجةتتمدد 

الشرسوفي واالستفراغ وعسر الهضم والغازات والتوتر والخمول والقلق  األلم بسببها

صدر اسفل آخر ضلوع ال املنطقة اللينة وتمريخوالخوف، ويعالج بالدهان بزيت الزيتون 

                                                             
 ن منظور أنظر لسان العرب الب  (88)

http://cupping.khayma.com/
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حتى ترتخي العضالت  ويدلكهالتمر  مع الزيتمن جهة البطن، والبعض يجعل 

يعالج أو نحوه ، و  أسبوعملدة هذه الطريقة تكرر  ،، ويسمونه ترفيع السرسوفواألعصاب

 .بالكي بين الضلوع السفلىأيضا 

 
 

 "، الخال مرض الظالل " الصوب 

ض يحب الوحدة ويبتعد عن يراد به البرية خارج املدينة وسمي بالخال ألن املري الخال:

 ومن أسبابه بأمر هللا الجوع ،فجأةالرأس والنفسية ويأتي  يؤثر علىهو مرض و  اإلزعاج،

وقد ذكر بعض األطباء  ،أو اللبن الحامض، وخاصة اللحم ،الشديد ثم األكل الثقيل

القولون ، وهو مرض من أمراض األمعاء )لغضبالشعبيين أنه قد يأتي من شدة ا

  (.الهضمي

 

 :(89) ومن أهم أعراضه

 خاصة عند القيام من الجلوس فجأة. ،الدوخة وشدة خفقان القلب -1

 "وهو من أقوى عالماته". -2
ً
 واضحا

ً
 تباعد الرموش تباعدا

مباني للعدم استطاعة النظر ألعلى إال بصعوبة وخاصة بالنهار )ال يستطيع النظر  -3

الشاهقة واألجسام املتحركة في السماء( حيث يشعر املريض بإجهاد سريع في العينين وقد 

 يصيبه اإلغماء خاصة في النظر لألجسام املتحركة.

                                                             
 http://ironingtherapy.blogspot.comنقال عن مدونة العالج بالكي  (89)
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 ضعف النظر وعدم تحمل نور السيارات املقابلة في الليل. -4

 تشتد أعراضه في حالتي الجوع والشبع وتخف عندما يتوسط بينهما. -5

 الدسم والسمن. األكلعالماته الصداع املستمر والغثيان من  من -6

 ،برودة األطراف في حالة اشتداد املرض وخفقان القلب واإلحساس بضيق في النفس -7

ل هذه وتزو  ،وهذه الحالة مخيفة للمريض )تجعل بعضهم من الفزع يظنها أعراض للموت

 األعراض بسرعة مع التجشؤ(.

 وأجهزة التكييف.عدم تحمل البرد والحر  -8

 النوم.عدم االرتياح في  -9

 

اقع الكي الخاصة بالظالل  أشهر مو

 ،"لقنها" بين القرنين ،"ا"وهي أهمهالبعض الغاذية  ويسميه افوخوسط اليس: في الرأ -1

 .)السابعة( نهاية الفقرات العنقيةو 

 .بين الخنصر والبنصرفي القدمين: ما  -2

 . والبنصربين الخنصر في اليدين: ما  -3

 وقد يحتاج املريض إلى أربع كيات حول السرة. -4

 كيات. 5 -1وقد تمتد منها إلى السرة من  ،وهناك كية على فم املعدة -5

 القدم.بكوي أسفل  كتفيوالبعض ي
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 مرض الرضاخ

 ، أبو مزويعصبة النفسالخلعة، أبو خبيث،  رضاخ، الرضاخ، عرق 

 
والصداع  ةمثله مثل الحرار  أو أكثر، رضملسريرية"  عالمةهو مجرد عرض " الرضاخ:

 .، ومن املعالجين من يدرجه تحت مسمى الظالل والخلعة أيضاذاتهوليس مرضا بحد 

 

شخص ي بنبضات القلب قوية أو سريعة فيما بين أسفل  إحساس الرضاخ:أعراض 

و غير مؤلم أ ايكون مؤمل السرة، ويشعر املريض بالنبض في رأسه، قد إلىالقفص الصدري 

ي الخوف وخفقان فوغالبا ما يصاحبه  األعصاب،وال عالقة له ال باألمعاء وال املعدة وال 

ر والشعو  والهلع، وتعرق،القلب والقلق وضيق التنفس واألمراض النفسية ودوخة 

 .باملوت

  

ر من الكثي روفة السبب والتي ال يوفق لعالجههو من األمراض الغير مع سبب الرضاخ:

مراض لأل هو  مرض الرضاخالجين في الطب الشعبي وحتى في الطب الحديث، ولكن املع

" أقرب منه لألمراض العضوية، فبعض املس والحسد والسحر"والروحية  ،النفسية

  .املرض ى يشفيهم هللا بالرقية الشرعية فقط، والبعض بالكي فقط

 

ر من رطي، ولكن أكثبمرض عضوي يسمى التهيج األو  من يقيد سبب الرضاخاألطباء  ومن

يعانون من هذا املرض ال تظهر نتائج التشخيص في املستشفيات أنهم مصابون بهذا 

 املرض العضوي.
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َوْرطي أو ما يعرف ببومزوي سببا  ملجرد: دد. محميقول الدكتور 
َ
يعتبر فرط التهيج األ

كون غالبا ما ي ذاتي،يتعلق األمر بإحساس شخص ي أو  العامة:شائعا لالستشارة الطبية 

( aorteبنبضات سريعة أو قوية للجزء البطني للشريان األبهر ) مقلق،غير مؤلم لكنه 

 الشريان الرئيس ي للقلب.  السرة، وهوللمريض بالقرب من 

 

. لكن كبيرين ونقاشمثار جدال  الساعة، ولحدبل  طويلة،مسببات بومزوي: بقيت ملدة و 

رط يقبل بها، هي أن السبب يرجع أساسا إلى تهيج مف الفرضية التي يبدو أن الجميع تقريبا

الودي و/أو إلفرازات هرمونية مهمة خصوصا من طرف  (90)للنظام العصبي الالإرادي

 الغدتين الكظريتين.

 

هاتين الحالتين في شقهما الفيزيولوجي "الغير مرضيه" نجدهما عند األشخاص الذين 

، يعاالجتمايعانون من الضغط النفس ي أو الرهاب 

أو عموما أصحاب الشخصية العاطفية 

كما أن األشخاص الذين يعانون من  ،الحساسة

القولون العصبي املزمن هم أيضا من أكثر الناس 

 عرضة لبومزوي.

 

إذا كنت نحيفا )جدا(، فمن املحتمل أيضا أنك 

"تعاني" من بومزوي، لكن السبب في هذه الحالة 

 التيو الجلد،  وتحتة تواجد الدهون البطنية بسبب قل وذلكراجع إلى النحافة نفسها، 

من شأنها امتصاص أو التقليل من انتقال موجات نبضات الشريان األبهر )الذي يجب 

 حال(.أن ينبض على كل 

 

النبضات السريعة أو القوية للشريان األبهر يمكن أن تكون مرتبطة أيضا بأمراض 

ذكر بال ونخصأو حتى الفوري،  يمكن أن تكون خطيرة جدا على املدى القصير عضوية،

                                                             
 * العصب السمبثاوى او العصب الودى هو جزء من الجهاز العصبى الال إرادى )اي يعمل دون تدخل ارادى منا( (90)
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م  ومنتمدد الشريان األبهر البطني، الذي قد يتطور إلى تمزقه 
َ
رط كما أن ف الوفاة،ت

 هو أيضا من أسباب بومزوي أ.هـ. -مع أو بدون تضخمها  -نشاط الغدة الدرقية 

 

 نتيجة لخلل في جدار الشريان مكونا األورطيصورة توضح تمدد في جدران الشريان ال

لل عند وجود كيس يسبب خ إما.. في الحالة الطبيعية يسري الدم بشكل مستقيم ساكي

 أجزاء إلىقل نتن أنفي مسار الدم معرضا املريض لتكون جلطات في الكيس التي من املمكن 

ي التقدم فالكيس يكبر حجمه مع مرور الزمن و في الجسم مع تدفق الدم ... كذلك  أخرى 

 هنا تكمن خطورته.والنزيف و سن ويصبح معرضا لالنفجار ال

 

يشعر  ىحت( مرض يصيب البطن يجعله كثير الحركة الرضاخ)أيضا  في الطب الشعبيو

، منهم كل معالج بطريقتهلجه اع،يالداخل والخارج  إلىاملريض وكأن في بطنه هزاز يحركه 

 أكثرو ست عشرة كية أإلى الكي بالنار لعدد من الكيات يصل ومنهم ب ،ةوالحجامبالتمريخ 

 استعمال بعض األدويةإلى  باإلضافةتشكل حلقة واسعة حول املرض أو مكان االهتزاز 

 الشعبية املعروفة. 

 

هو مرض يصيب البطن ومن أعراضه ارتفاع ونزول البطن بصورة  :الرضاخأيضا و 

جامة أي الح )التكويس(بما ُيسمى  الحادة، وُيعالجوهو من أنواع النـزلة املعوية  مستمرة،

ربط، ثم ُيدهن بطن املريض  الجافة،
ُ
عبأ صرة صغيرة من القماش بامللح وت

ُ
بحيث ت



192 

 

وضع على بطن املريض، وُيؤتى 
ُ
بالسليط )زيت السمسم( وُيشعل طرف الصرة ثم ت

َوَسة )جرة صغي
ْ
غطى البامِلك

ُ
َوَسة  ،رة بهاسرة مخصصة لهذا الغرض( وت

ْ
وتقبض امِلك

. بشدة)املحجمة الكبيرة( 
ً
 على وسط البطن حول سرة املبطون )املريض بالبطن( فعال

 

عالج وي الشاكلة،وعرق  الكبود،عرق  نوعان وهما: الرضاخ وفي الطب الشعبي اإلماراتي

حت السرة ت)الكي( مسئوال عن القيء بالوسم  أحياناوالذي يعتبر  الكبد إلىاملنسوب  األول 

 مالرجل وهو مؤلم ويوس ىيخرج من الكبد حتفيقولون انه الشاكلة  عرق  أما أعالها،وفي 

 وفي الوسط.األسفل وفي  األعلىفي  جسهبعد  بالكي

 
 الرضاخ ينبغي أن تكون على موضع الرضاخ  حجامة

ار فوق السرة بإصبعين وعند يس  الكي يكون :موضع ، و الكيأيضا  الرضاخومن طرق عالج 

السرة وتحت السرة فقط،  والبعض يكوي فوق  بإصبعين،السرة وتحت السرة ويمين 

ويأكل الرز "الشيالني " املطبوخ باملاء مع اللبن يضاف إليه كركم  أيام،الحمية ملدة سبعة و 

  مسحوق،
ً
  ومساء.وأيضا يطبخ أطراف شجر العاقول " الشوك " ويشرب منه صباحا

 
 الصحيح.بين عظمة القص والسرة وهذا هو الرضاخ  موضع كوي 
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يكوى الرضاخ كوية واحدة في املنتصف بين ملعقة الصدر والسرة، ولذا كان  :موضع الكي

  إصبع.شديدا ثالثة كويات متقاربه في نفس املوضع بين كل كوية عرض 

 

ت : عرق يضرب تحهكذا يلفظ في بعض املناطقالرداخ  أوالردوخ عرق  أيضا أنومما ذكر 

 بشده ويسبب الم شديد ويزيد ، وينبض أحياناوفوق السر وصوب اليسار بجانب السر 

ما يحتوي على الدهون كاللحم والسمك املقلي بالزيت والحليب  أي الدسومةكل أعند 

مارس املصاب عمال شاقا  ولذا ،شديد بألميشعر  بالرداخوعندما يجوع املصاب  ،الطازج

الجري يزيد خفقان قلبه اكثر ... والعالج بالوسم فوق السر بمطرق ولكزه وتحته  أو

وهذا الوصف هو وصف ) النقطةتشبه  اللكزة أماواملطرق كالشخطه  ،بمطرق ولكزه

  ( .لشلع السرة وليس للرضاخ

 

 يخلط مع بعض هندي(تمر كوب سكر ونصف كيس ) بأخذوبعد الوسم ينصح املريض 

 لهنديتمر االما يناسبه  ذيوالشخص ال ،مرتين باليوم أيامثالثة  ويصفى ويشرب مدة

 .ين باليوممرت أيامويدقه دق ناعم ويغليه بالنار ويشربه مدة ثالثة  الشمربدله يستخدم 

 

 ( ) الخرعة خلعةمرض ال

البعض يجعل من الرضاخ والخلعة مرض ( الخلعة، الخرعة، الخوفة  ،الفجعة) مرض 

 ،شديدال الخوفبسبب  حصلتواحد بسبب التشابه في الكثير من األعراض، والخلعة 

وهي غالبا مفاجئة، انفجار ،موقف مرعب، حزن شديد، صدمة نفسية، حادثه  حادث،

 . البطنتبدأ من القلب والصدر ثم تنزل وتستقر في 

  

 لعة:أعراض الخ

 .القوى  ولنهاك وصداعالعضلي  واإلرهاقالتعب  -

 .أو القشعريرة  سخونة،أحبانا  -

تعب في املعدة أو املغص في  أوآالم شديدة في املعدة )مغص معوي( أوجاع في البطن:  -

و آالم أ ،وقلة الراحة بعد تناول الطعام والغثيان واالستفراغ ،الشهيةالبطن، وانسداد 

  ، اإلمساك.في القولون 
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 .وشحوبه اصفرار الوجه  -

قل شديد ثو  ،فاصل وعدم القدرة على املش يالم بامل إلى إضافة اليدين والرجلينفي ألم  -

 .أو تعب في أسفل الظهر في العضالت الخلفية للساق،

بول ، التد االستيقاظ من النوم والكوابيسعنشديد كسل  أوالنوم  فيقلق األرق وال -

 . يالالإراد

 . "سرحان" تشتت الفكر من الحين إلى آخر -

 . وعصبي ومضطرب املزاجالتعب النفس ي  -

 

 التأثير،حيث أنها تتدرج في الوقت  بعضبعد مرور  إال هالخوف أعراضقد ال تظهر 

 بالخوفه.درجه التأثر املريض و  بحسب طبيعةتختلف من شخص آلخر  واألعراض

 

، (الكركم) (،الزعفران(، )العصفرومما تعارف عليه الناس في عالج الخرعة نباتات:)

 .91(هاملر )

 ي ماءفالزعفران والعصفر ينقع وطريقته بأن بالعصفر وقليل من زعفران الخلعة عالج ت

  في املساء.ويشرب منه في الصباح و يصفىثم أو نحوها  ساعة 12 ملدة

 
 شربي تبرد أنحار وبعد كأس بكاس وتضع عليها ماء من العصفر صغيره  ويكفي ملعقة

 .ويمكن مزجه مع العصيرأسبوع س وملدة أكل يوم ك 

 

وهو مفيد أيضا ملعقة مطحونة مع املاء تشرب على الريق  بالكركم:العالج  ةوطريق

 .للرضاخ

                                                             
جم يسبب عدم إنتظام نبضات القلب  2إستخدام محلول املر )املره( بجرعه أكثر من  :يقول الدكتور خالد النمر  91

 وهبوط في الضغط ، ويزداد هذا التأثير في مرض ى الضغط والسكر.  
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 .وطريقة العالج باملرة بمثل العالج بالكركم 

 
شمال و كيات فوق وتحت ويمين  أربع أو ،نقطيا حول السركيا يكوى املريض لم يشفى  إذا 

ومنهم من يكوي كوية واحدة تحت عظمة القص في  وعظم القص،، وبين السرة السرة

 والروعاتوالحمية أن يبتعد عن اإلزعاج ومضان الخوف والفجعات ، فقط أعلى البطن

 .شهر ملدة

 
تؤدى  يوالفجعة، والذ املفاجئ: يستخدم للتخلص من الخوف (92)معمر عبد هللايقول 

م ضادة للتخلص من املرض، ويتمة مإلى حالة خلل عام في الجسم ينبغي تصحيحها بصد

 .لها وسط الرأس، أو نهاية الرأس أعلى الرقبة يالك

 

ونجد أن أساليب العالج من الفجعة متشابهة لدى كثير من  تقول هنية عوينات:

الشعوب ويذكر محمد الجوهري في كتابه بعض الطرق التي استخدمها البدو في الجنوب 

التونس ي منها : أن يكوى الطفل املريض بعود من نبات امليثان، حيث يوضع هذا العود في 

سات ريض يرتعب من كل ملسة من ملالنار ثم يكوى به املريض في كل مفصل وطبعا فإن امل

                                                             
 .144صفحة  كتاب الطب الشعبي والتطور االجتماعي في اليمن  (92)
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الكي، أو أن تؤخذ خرقة ويوضع طرفها في النار في غفلة من الطفل املريض، وعندما 

تشتعل تطرح على املريض الغافل في املكان الذي تتصل فيه الرقبة بالكتفين من الخلف، 

  .فيرتعب من األلم املفاجئ ويكون ذلك سببا في شفائه

 

شة مليك" طرق أخرى لعالج الخلعة )الفجعة( وهي أن يكوى وتذكر لنا الحاجة "عائ

الطفل املريض بالفتيلة أي الشمعة بشكل مفاجئ من الخلف أي بين كتفيه أو في أحد 

أطرافه، أو تغلي حبة بيض ثم توضع بشكل مفاجئ بين الكتفين أو خلف الرقبة مع منع 

 أيام.الطفل املخلوع من شرب الحليب ملدة ثالثة 

 

أن هذه األساليب املتبعة في العالج مختلفة في شكلها وطريقة أدائها إال أن ونالحظ 

رعبة تنحي واحد وهو إصابة املريض بالرعب من جديد وكما يقال: " اومضمونهجوهرها 

"، أي أن حالة الفزع والخلع التي تعرض لها في املرة األولى يلغى تأثيرها عندما يتعرض رعبة

 .(93)ذا هو الهدف املقصود من هذه العمليةلها في املرة الثانية، وه

 

 .عالج الخرعةفي الجات الشعبية األكثر استخداًما الكي هو واحد من العف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
ضمن متطلبات الحصول على شهادة املاستر في مذكرة املعتقدات الشعبية في طب األطفال إعداد هنية عوينات )  (93)

 (.100صفحة  األدب العربي تخصص أدب شعبي
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 مرض شلع السرة

 
، سرةالسقوط  شلع السرة، مشع السرة، مصع السرة، السرة املقلوبة، التواء السرة،

  .النادوف، فتق السرة السرة،السرة الزايحة، انزلق السرة، هبوط السرة، مرض 

 

بعض األسباب واألمراض التي تسبب  نقل ما ذكر عنمرض شلع السرة أ قبل البحث في

سواء في أعلى أو أسفل أو في أي أما شلع السرة بذاته فليس له ألم ، (94)األلم في السرة

 إتجاه:

 

 اإلضطرابات الهضمية، عسر الهضم. -1

 اإلصابة باإلمساك. -2

ومشاكل الجهاز الهضمي املختلفة: يعد عدد من أمراض ومشاكل الجهاز أمراض  -3

 الهضمي من أسباب ألم السرة، ومن أهمها:

 التهابات املعدة البكتيرية بأنواعها املختلفة.

 املعدة(. بإنفلونزاالتهاب املعدة واألمعاء )ما يعرف 

 الدقيقة مرض كرون.رابات األمعاء طومن األمثلة على اض :الدقيقةاألمعاء  راباتطاض

التهاب الرتج القولوني، الرتوج أكياس صغيرة توجد في القولون أو األمعاء الغليظة، 

ويسبب التهابها اإلصابة بالحمى، والغثيان، والتقيؤ، والقشعريرة، وتشنجات البطن، 

 واإلمساك.

 ألم ما بعد العملية الجراحية. -4

                                                             
 https://esteshary.comواستشاري.كوم  www.webteb.comنقال بإختصار عن موقع ويب طب   (94)
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ساء ات املسالك البولية أكثر انتشاًرا لدى النالتهابات املسالك البولية: تعتبر التهاب -5

 مقارًنة بالرجال.

الحمل: إن الشعور بنوع من اإلنزعاج في منطقة السرة هو أمر طبيعي لدى املرأة  -6

 الحامل.

التمزق العضلي في منطقة البطن: يحدث هذا النوع من التمزقات العضلية نتيجة  -7

لزائد عن الحد الطبيعي، ورفع أوزان ثقيلة التعرُّض إلصابة قوية، وتمدد العضالت ا

 .بطريقة خاطئة، كما قد يتسبب كل من العطس والسعال بقوة في تمزق هذه العضالت

تكون أسباب ألم السرة مرتبطة باإلصابة بحاالت مرضية خطيرة تتطلب رعاية قد  -8

 التهاب الزائدة الدودية.و  التهاب املرارة طبية عاجلة وفورية، مثل:

 

 و مرض شلع السرة ؟ما ه

األعصاب املتصلة بالسرة،  عزى إلىيمتعدد العوامل و شلع السرة  في الطب الشعبي 

وهناك خلط بين هذا املرض وأمراض أخرى متشابهة ، ولكن املرض في عمومه ومسمياته 

 املختلفة كلها تدور حول السرة ، ومما يذكر في الطب الشعبي حول هذا املرض ما يلي: 

 

 السرةتزحزح 

من املعالجين في الطب الشعبي من يقول السرة تتحرك من مكانها في أي اتجاه بسبب 

أو  املتكرر،النشاط الجنس ي ضربة أو السقوط، أو الحمل أو حمل ش يء ثقيل، أو 

 ذلك.أو الهبوط من مكان عالي بالسيارة أو الطيارة وما إلى  السمنة، الغازات، أو

 الصحيح يحصل للمريض أوجاع في بطنه.عندما تبتعد السرة عن موضعها 

 

 خلل في توازن أعصاب البطن

التي في تجويف البطن القريبة من السرة،  األعصابعبارة عن عدم توازن في شبكة 

 وأدائها األعصاب وتصاب أحيانا بالبرودة، فتؤثر هذه العوامل على هذه نشاط هذه

 تدريجيا.، فتكسل وتشل حركتها الوظيفي
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 Celiac plexus   شمسيةالضفيرة ال

تسمى الضفيرة الشمسية و الكالم السابق يشير إلى أن شلع السرة هي بسبب مشاكل في 

 .(95) الهضميةضفيرة االضطرابات أيضا 

 

تتحكم في جميع األعضاء التي تحت الحجاب  البطنية،الضفيرة  العصبية،الضفيرة 

انه لم يكن موزونا في مك إذازنبرك )سبرنق( الساعة للبطن  تعمل مثلالشبكة  الحاجز،

 الصحيح لن يعطي نتائج صحية سليمه.

 

 

وغالبا ما تسمى الضفيرة الشمسية وضفيرة االضطرابات الهضمية في املصطلحات 

بة في ، مما يؤدي إلى صعو تشنج الحجاب الحاجزالضفيرة قد يتسبب في  ، ولصابةالطبية

 .أمراض أخرى كثيرةالتنفس، و 
 

ذه صابة هلو  الحاجز،الضفيرة تقع خلف املعدة قرب الشريان البطني أسفل الحجاب 

فضال  اء،األحشمما يؤثر على وظائف  نفسها،ؤثر أيضا على الضفيرة ياملنطقة يمكن أن 

 أحيانا. عن التسبب في آالم شديدة

 

 

 

 

 

                                                             
سمى الضفيرة الشمسية (celiac plexusالضفيرة البطنية أو الضفيرة الحشوية )باإلنجليزية:   (95)

ُ
)باإلنجليزية:  كما ت

solar plexus)  بسبب أليافها العصبية على شكل أشعة، هي شبكة ُمعقدة من األعصاب )ضفيرة عصبية( تقع في

بطني. تقُع األبهر ال البطن، بالقرب من الجذع البطني والشريان املساريقي القلوي والشريان الكلوي وهي تفرعاٌت من

م من ساق الحجاب الحاجز على مستوى الفقرة القطنية األولى أ.هـ. أنظر والجراب الثربي، وللى األما خلف املعدة

 ويكيبيديا املوسوعة الحرة .
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 اوالطرق األخرى ذكرته الحجامةق عالج شلع السرة بالتمريخ و مزيد من الشرح وطر 

يله مجانا يمكنك تحم "عالج األمراض الباطينة بالطب الشعبي" بالتفصيل في كتابي

  :وروابط أخرى وموقع األرشيف والتلغرام من موقع الطب الشعبي 
https://archive.org /    http://cupping.khayma.com 

 

   

http://cupping.khayma.com/
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 (همسيكي) همسكي

املسيكة تطلق في الغربية على دمامل مقلوبة أو مختفية تحت الجلد ، واملسيكية في جازان 

ئدة اواملنطقة الغربية أورام تلتهب وتفتح في الصدر ، وأيضا يسمى املغص من التهاب الز 

 .(96)(املولية ، القحيفة تسمى أيضا )الزائدة الدودية ، و الدودية املسكة أو املسيكة 

 

يسبب و  واأللميصيب البطن بالغازات الشديدة  وفي مناطق أخرى مسيكية: التهاب حاد

كما  ،إصبعينوأربع أخرى بعرض  أصبعحول السرة بعرض  أربعوعالجه بالكي الضعف، 

 .يعالج باألعشاب

 

 النفس ) النفوس (

 من أعراضه السرة،شلع الرضاخ و  وأعراضه مثل أعراض النفوسمرض النفس ويسمى 

دم ، ويسبب املرض ع، يصيب الرجال والنساءالقلباخ ونبض في البطن كنبض انتف

الجنون، موضع الكي واحدة فوق الوسواس و الشلل، الجلطة، وربما الحمل عند املرأة، 

تكون ف يمين ويسار السرة )بكره وقعود(منها فقط، والبعض يزيد  أسفل ى وأخر السرة 

  .أربع كيات

 الغويشة

نها إيل وقومن األمراض الباطنية مرض )الغويشية( وربما سمي بذلك ألنه يغش ى األمعاء، 

طبيب ويعرفه التصيب األطفال باملغص الشديد والغازات بسبب تنوع شرب الحليب، 

 بالجس على البطن على الريق صباًحا، ويعالج هذا املرض بالكي في البطن.

 

 قطع البطن

 : (97)في اململكة األردنية الهاشمية عالج السطحورد في موقع وزارة الثقافة 

                                                             
 .164صفحة  موسوعة اململكة العربية السعوديةأنظر   (96)
(97)  http://www.ich.gov.jo/node/58984 

 

http://www.ich.gov.jo/node/58984
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ا( خصوص األطفال) اإلنسانوصف يطلق على حاله تصيب  القطعأو  جالبعأو  السطح

غيرها يوصف على انه  أوحمل ثقيل  رفع أوقفز من مرتفع  أوتعرض للعب عنيف  اذإ

 البطن.تمزق يصيب عضالت 

 

 عراضاأل مبعوج وتعرف كبيرات السن ذلك من  أومسطوح  اإلصابةيسمى املصاب بهذه 

 يكون ، و (املراجع )التقيؤ أوارتفاع الحرارة والرجاع  اإلسهالالتي تصيب الشخص مثل 

الفحص بان يتمدد املريض على الفراش على ظهره يعني يكون ظهره على الفراش ووجهه 

لى بينما ها لألعبعد ذلك يقوم اثنين)شخصين( كل واحد يمسك يد)ذراع( ويرفعون لألعلى،

ملريض يكون بطن ا )طبعااملريض أن يرفع رأسه  يطلب منيبقى املريض مرخيا رأسه ثم 

ظهرت مثل الحفرة في البطن يكون املريض  إذاعندما يرفع املريض راسه  (،مكشوفا

 كالفتق.وسط البطن داخل  أيمسطوح 

 

 يعالج السطح باللزقة التي تعمل خصيصا لعالجه:

صابونه نعامه  قمح،طحين  يكون  أنطحين يفضل  مكوناتها: قة:اللز طريقة صنع 

 أن لىإهادئة شنينة تخلط املقادير وتطبخ على نار  أو، لبن رائب ملح، حلبة، مبروشة

 ، ثم ترق وتفرد مثل رغيف صغير وتدهن بزيت الزيتون وتوضعمتماسكةتصبح عجينه 

ل خصر املريض ويربط بقوة ويترك املريض ليرتاح على منطقة السطح ثم يلف رباط حو 

كانت  إذا، حتى يشفى املريض ساعة 24زقة كل وتبدل الل الحركة،ال يكثر من أويطلب منه 

على الظهر بمقابل التي على  وأخرى واحده على البطن  لزقتان،الحالة شديدة توضع 

 أ.هـ.البطن 

 

 املعروفة في بادية األمراضن هو ممرض القطع و  املقطوع الشخص املصاب بالقطع،و 

 مزق تقد يكون ناتج عن  البطن في اسفل الصدرأعلى ألم شديد يصيب وأعراضه األردن، 

ض ويعاني املري، أو قفزة أو ضربة أو حركة سريعة أو نحو ذلك  ثقيلة أشياءحمل بسبب 

( الكبيرة رةاإلب) بالكي باملسلة ، ويعالج من الفتور والضعـف العام وجفاف ومرارة في الفم 

عشبة  عن طريقأو ، األكلويكون على الريق قبل  األلمبشكل متقاطع صليب على موضع 

مثل كي املراد عالجه بالتسمى )الجرجة( تكون ناعمة يحرقونها بالنار ويضعوها على املكان 

شعلونها وي اإلبرةيستخدمون بعر الغنم الجاف يغرزونها في  أحياناللمقطوع  ،أواملوكسا 
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ل وغالبا ما يكون أعلى البطن أسف النار وملا تكون مثل الجمر يضعونها على مكان الوجعب

 .القفص الصدري 

 

 مرض البهظة

حمل ش يء ثقيل يصاب على أثره بالوهن  البهظة اسم مرض يعرف في الشام، وأعراضه

 منطقة البطن والظهر في األماكن على" العطبةتوضع " وعالجه بأنوعدم الشهية لألكل، 

 .التي يشعر بها باأللم

 

 القولنج()القولون 

ُج في معاجم اللغة: 
ْ
ن
َ
ول

ُ
ْفِل  الق

ُّ
روُج الث

ُ
ِلٌم َيْعُسُر معه خ

ْ
 والّرِيِح، مرض (98)َمَرٌض ِمَعِويٌّ ُمؤ

نْ القولون، وكلمة معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسببه التهاب 
َ
 ُج:الُقول

ِلم يمنسوب ِإلى امِلعَ ِمَعوّي ، مشهور  َمَرٌض " وهو َعَجمّية أ"
ْ
 َيْعُسُر " ُمؤ

ً
ُروُج  جّدا

ُ
معه خ

ْفِل 
ُّ
 والّرِيِح.الث

 . الويسإيقيقة: دالذي في األمعاء الويسمى القولنج 

أربع كيات بالكي ( (99))الفقارهيعالج مريض القولنج ويسمى بالعامية في بعض املناطق و 

وهذا هو املشهور، والبعض يكويه في الجانب األيسر فوق القولون النازل من حول السرة 

 .األمام جهة البطن ومن الخلف جهة الظهر 

 

                                                             
 .يستقر تحت املائعاتالثفل: الكدر الذي   (98)
أيضا عالج يم و املحاش ريح في أسفل البطن قربالعربية " الفقاره " وجع سببه  اإلماراتيسمى في الطب الشعبي في   (99)

اريقي إقفار مس، هو نقص التروية الدموية ألنسجة األمعاءو اإلقفار املعوي  ، ولعل الكلمة مأخوذة من:الحجامةباملرخ و 

 .اري )نقص تروية األمعاء الغليظة(الدقيقة(، التهاب القولون اإلقف)نقص تروية األمعاء 
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أو في موضع األلم في القولون الصاعد أو املستعرض أو النازل أو املستقيم حسب حالة 

  .املريض والبعض يكوي في زوايا القولون األربعة

 

 

 

 

  :الطب الصيني فائدة الكي لعالج القولون العالج بتذكر بعض مواقع 

، P- مادة ،سيروتونين(، HT-5هيدروكس ي تريبتامين )-5ينظم تركيز  ـيالكبعالج ال

على حد سواء ( CRF( وعامل إطالق الكورتيوتروبين )EM(، إندومورفين )Dynدينورفين )

أظهرت و هذه املواد هي املسؤولة عن نقل آالم البطن.  ،الجهاز العصبي املركزي محلًيا وفي 

ولون أعراض القله تأثير كبير في تخفيف  يجميع البيانات من دراساتنا أن عالج الك

 .(100)العصبي

 

 

                                                             
(100)  https://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=32853 

 

https://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=32853
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 )القولنج(مرض اللجوة 

 إن عرض ،من أمراض البطن القديمةوهي : بالسقطفي الحجاز و الغثةسمى تو  هاللجو 

وهو أن ينعقد الطعام في بعض األمعاء فال ينزل ويصعد  األكل، تناول يحصل بعد قولنج 

رض وقيل ينشأ هذا امل ،قولون  بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهالك ويقال فيه

  غيره.نتيجة الجوع أو  خاصة،نتيجة أكل اللحم الني أو العجين بصفة 

 

إلى جانب  (101)خاص بالبطن وكانت طريقة العالج تتم بالكي بواسطة النار على موضع

حم وأن يتناول ل بالنساء،يشتمل على االمتناع عن االتصال  دقيق،اتباع نظام غذائي 

وكذلك استعمال دقيق البر  غيره،واستخدام السمن البري دون  فقط،الخروف املخص ي 

 .(102)يعودفإن املرض أن  السابقةأخل بشرط من تلك الشروط  إذا الخالص،
 

عالج بأكل خليط من 
ُ
التمر والنوى املجروش وقيل اللجوة )انسداد األمعاء( فكانت ت

، هذا إذا كانت خفيفة، أما إذا كانت مستعصية فلم وسمن الغنم، وربما الرشاد والليمون 

ويذكر أن بعض املعالجات يمرخن موضع الطعام املنعقد  الكي،يكن لها عالج سوى 

 .حتى يتفتت ولكنها طريقة مؤملة جدا بأصابعهن في الصباح على الريق

 

                                                             
 ذكر بعضهم أن الكوية تكون أسفل السرة .  (101)
 .139أنظر تراث األجداد للمؤلف محمد القويعي صفحة  (102)
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 )أي يلجي أن إلى أدى)اللجوة( هي طعام ابتلعه الطفل دون مضغ سليم مما  أنوقيل 

الطفل من االستفادة من طعامه ومسببا له الغثيان وانسداد  مانعا باألمعاءيلتصق( 

ن وزيت الخروع الزيتو مثل زيت وباملسهالت  وباالستفراغما يعالج بامللينات  الشهية وغالبا

 .والعشرج " السنامكي"

 

 .ساخنةال نوالحمية عن أكل اللحوم وكل ما هو ثقيل على املعدة وتنصح بشوربة الشوفا

 

بتشديد السين وتسكين القاف وتعالج بجس البطن على الريق السقط وتسمى في الحجاز 

لكنه يتفتت عند الضغط عليه وهو مؤلم و  يقاس  هويكون شكل األلمبهذا  اإلمساكثم 

 ."كسر السقط“بـ ويسمون طريقة عالجها  ومعرفة،خبرة  إلىللمريض ويحتاج 

 

 ئالدافعالج باملسهالت وشرب املاء تو  األمعاءفي  (103)وهي باختصار أكل لم يهضم ويلتصق

أن  واألولى ،لالثقي األكلبالزيت ، واالمتناع عن  هتمريخ بطناملريض إلى أوال، وربما احتاج 

يكتفي بالسوائل في الحاالت الشديدة والتي تأخرت في العالج حتى تتحلل اللجوه وتخرج 

 مع البراز باملسهالت .

 
  

                                                             
مداواة ي ف كامل الصناعتين في البيطرة والزردقةي ن فيالباب الستربما يقابلها في الحيوانات مرض اللزز : ورد في  (103)

فينبغي  عالجه أنه يكون من السوق و التعب و العنف في الحر الشديد، فتلتز أمعاء الحيوان و يضمر بدنه، وأما: اللزز 

أن يفصد الفرس في محازمه، لتقل عن األمعاء الحرارة املوجودة فيها. ثم يؤخذ له بزر القثاء، و الحناء، و الهندباء، من 

 الولن كان الفرس يستوفي عليفه، و ، ، مقدار رطل كل يومدما ور الجميع، و يسقى للفرس مع  قبالسوية، يدكل واحد 

خاصرته رجل غراب من الناحيتين، فينبغي أن يكوى على ، معلقة، و أجنابه ملزوزة يظهر عليه ذلك، و ترى خواصره

 يكوى على سرته مطرقين معارضة بالنار.و 
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 عديدة:األمعاء  فيمسببات حدوث االنسداد في طبيا ومما ذكر 

 بجدار األمعاء عقب إجراء عملية جراحية سابقة في البطن. التصاقات* حدوث 

 باألمعاء.* وجود فتق 

 بها. والتهاباتباألمعاء أو ضيق  التصاقات* مرض كرون الذي يتسبب في حدوث 

 * وجود أورام حميدة أو خبيثة باألمعاء.

 * تداخل األمعاء لدى األطفال في حاالت اإلسهال.

 * التفاف األمعاء حول بعضها )انفتال األمعاء(.

في حالة انسداد األمعاء الصفراوي * وجود أجسام غريبة باألمعاء )مثل حصوات املرارة 

 أو أجسام أخرى من املمكن أن يكون املريض قد ابتلعها(.

 .وتصلبهالبراز  وانحشار* حاالت اإلمساك 

 

 الشرية

 ،) الشرية، الحدجة( شر في داخل البطن على شكل الحنظلمرض ينت :مرض الشرية

ج أو تقتل اإلنسان، وما إن يصاب بها املريض حتى تأخذ في التمدد 
َ
عال

ُ
فتظل تمتد إلى أن ت

مما يجعل املريض يفقد شهيته، وينتفخ بطنه، وقد عالجوا هذا املرض بالكي والحمية 

 مدة طويلة. 
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  (104)الثقافة التقليدية في اململكة العربية السعوديةوفي موسوعة 

معروف بهذا االسم في الحجاز وصفته أن يحس املريض بجسم غريب : هو مرض هیالشر 

ينشأ داخل البطن ثم يكبر متمددة كشجرة الشري فيصاب بالحمى ويفقد بسببه شهيته 

للطعام فيقوم الخبير بها بتتبع مكانها صباحا على الريق وذلك لتحديد أماكن كيها 

أشربة ريض بها بعد الكي من أطعمة و امل ىويحم كيها،والتعليم عليه بالفحم ومن ثم يقوم ب

 وممارسات معينة وملدة طويلة ويقال أنها من املمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم تعالج.

 

 )الخاطر، الواثب(الناقر  مرض

الناقر ويسمى الخاطر والواثب وفي العراق الحالب وهو من األمراض الباطنية )نزلة 

ومغص  وانتفاخ واستفراغلرغبة باألكل عدم االوهن والضعف و أعراضه ( و (105)معوية

 ، ولسهال إذا أجبر على األكل 
ً
  .القدمينفي  برودةومن أعراضه أيضا

 

عويه م اتملدة طويلة فيحصل له تلبك ااستمر الشخص جائع إذااملرض يحصل  وسبب

أظافر  وعالجه بمالمسة أو كيواالستفراغ،  اإلسهال إلىمما يؤدى البرد في األمعاء أو بسبب 

 به جمرة
ً
، ويعالج أيضا أو أصابع اليد أو الرجل بواسطة حديد ساخنه أو بواسطة عودا

وهذا هو الكي املشهور لهذا املرض،  حول السرة أو بكوي الرجل في أسفل العقببالوسم 

 . تعالج بنفس الطريقة وهي الكي اسفل العقب  والدوسنتاريا
 

                                                             
النفسية  العضوية و  واألمراض اإلصابات -املوسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية   (104)

 .160ةصفح
ولكن االسم العلمي لها هو   (Stomach Flu)ئع لها أيضا إنفلونزا املعدة أو برد املعدةالنزلة املعوية االسم الشا  (105)

، وهو عبارة عن التهاب يصيب بطانة األمعاء بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية (Gastroenteritis) التهاب املعدة واألمعاء

  .تناول أطعمة أو مشروبات ملوثةأو بسبب نوع من الطفيليات املعوية، وغالبا ما ينتشر هذا املرض بسبب 

أعراض النزلة املعوية تختلف مدة ظهور األعراض حسب سبب اإلصابة، وهذه األعراض هي: اإلصابة باإلسهال )حيث 

من الدم"(. الشعور بألم وتقلصات في البطن. الشعور بالغثيان  يخال“مدمم يكون البراز خفيف جدا وسائل ولكنه غير 

ألعراض تختلف شدة ا، و أو القيء أو االثنين معا. حمى بسيطة. وأحيانا من املمكن أن تشعر بالصداع وألم في العضالت

ام حسب أي 10من شخص آلخر وعادة ما تستمر األعراض ملدة يوم أو يومين، ولكن من املمكن أيضا أن تستمر حتى 

 https://dailymedicalinfo.comنقال عن موقع كل يوم معلومة طبية  شدة الحالة وسبب اإلصابة.



209 

 

في مقال له في جريدة عكاظ بعنوان الكي في  (106)عبدهللا حسين باسالمة دكتور يقول ال

 :عالج اإلسهال

كان واليزال مرض اإلسهال أو النزالت املعوية من أكثر ما يزعج الناس وينهك القوام في 

ساعات، وهو مرض مالزم لإلنسان حتى في هذا الزمان فهو يذهب بالسوائل من الجسم 

 املريض في أضيق األماكن..!سريعا، ويضعف القوي ويؤلم املريض في بطنه ويحبس 

والعامل األساس ي في كثرة اإلسهال هو تحرك األمعاء بشدة وباستمرار دافعة كل ما في 

 . متعددة ــ ليس هنا مجال سردهاالجوف من طعام أو سوائل إلى الخارج. وأسبابه 

 

ن م ولكن طرق الشفاء منها فهي )في الطب الحديث( تكون أوال بترك األمعاء تفرغ ما فيها

فضالت الطعام الذي منه تسبب املرض، ثم إعطاء املريض بعد ذلك ما يساعد على 

إيقاف حركة )املصارين( ثم التخلص من تلك املسببات لإلسهال باألدوية املعروفة.. وفي 

كثير من الحاالت تستدعي عملية الشفاء إعطاء املريض سوائل بالوريد )بحقن محاليل( 

سطر السابقة كانت وصف ما يقدم في هذا الزمان من عالج في الدورة الدموية..! األ 

 لإلسهال الشديد..! 

 

أما في الزمان املاض ي.! حيث اإلمكانات كانت محدودة..! فقد كانت لديهم أو باألحرى لدى 

والكي في موضع محدد من  ،قة ناجحة لعالج اإلسهال )بالكي(أصحاب الخبرة منهم طري

كان موضع الكي في  ،بعيد باألمعاء أو بمكان الداء أوالجسم، ليس له صلة من قريب 

  .القدم وفي الكعب وعلى شكل صليب )+(

 

لقد احترت في تفسير هذا املكان للكي وفي الشكل الذي يجرى به، وأخيرا اهتديت ــ ولست 

واثقا كثيرا فيما توصلت إليه من تفسير لعمل الكي هناك في إيقاف اإلسهال ــ ولكن فسرت 

الكي هناك ينبه العصب في كعب القدم، ينبهه بشدة، وحيث إن هذا العصب ذلك بأن 

متصل بفروع له تغذي األمعاء، فلعل الكي هناك ينبه األعصاب املنبهة لجدار األمعاء 

بالتوقف عن الحركة هناك فبالتالي تهدأ األمعاء ويقف اإلسهال ويرتاح املريض. ليت من 

 .يه تفسير أصح من ذلك يطلعني عليهلد

                                                             
 https://www.okaz.com.sa/article/556277جريدة عكاظ   (106)
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)أو عالج اإلسهال الشديد بالكي( تلك الطريقة قد جربت الخاطر  والجدير بالذكر أن كي

ومن قبل غير أهل مكة بل من )قبل خواجات( في أماكن أخرى وأثبتت فعاليتها..! ، وأعتقد 

 ا.ه. أنه وللى اآلن هناك من يمارسها...
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 (األكلةاملعدة )مرض 

رأس  في البطن مقابل ويكوى  األوجاع،األكلة هي تناول طعام ال يوافق الجسم ويسبب له 

 ين.ويكون الكي على شكل متصالب في كال املنطق املعدة، ويقابلها أيضا في منطقة الظهر،

 

 ينبغي إذا كانت املعدة كثيرة النزالت من الرطوبة وطال ذلك وفي كتاب فاكهة ابن السِبيل:

م تنجع فيها األدوية املسخنة املجنية فينبغي أن تستعمل الكي وهو أن على صاحبه ول

كيتين و  بالحنجرة،بها كية تحت الغضروف الشبيه  ی تأخذ مكوى من حديد وتحميه ويكو 

 له،كشكال مثلثا ويكون عمق الكي تحت الجلد  ياتمن ذلك حتى يكون شكل الك أسفل

 .نفسه ست کيات كبيرة وقد كان كثيرا من األوائل يكون على فم املعدة

 

 :الفصل السادس والعشرون في كي  املعدةيقول الزهراوي في 

كثيرة، حتى أخَرَجْتها عن مزاجها، وكثرت النزالت إليها، برد ورطوبات إذا حدث في املعدة 

وعولجت بصنوف العالج فلم تنجع، فينبغي أن يستلقي العليل على ظهره، ويمد ساقيه 

كيات؛ كية تحت ملعقة الصدر  بقدر إصبع بمكواة مسمارية، ويديه، ثم تكويه ثالث 

، وأبعد بينهما لئال 
ً
وكيتين أسفل عن جنبي الكية الواحدة، حتى يأتي شكل الكيات مثلثا

تجتمع إذا انفتحت، ويكون عمق الكي قدر ثلثي ثخن الجلد، ويكون شكل الكيات على 

 هذه الصورة:

 
ة وسط املعدة، وتكون املكواة التي يكوى بها هذه الكيولن شئت كويته كّية واحدة كبيرة في 

م 
ّ
 ملن جزع من هذا الكي، وهو أن تعل

ً
الواحدة على شكل دائرة، وقد تكوى املعدة تنقيطا

 على القدر الذي تريد باملداد، ثم تكويه بمكواة النقطة، ثم تعالجه 
ً
على املعدة نقطا

 .بالعالج الذي تقدم، حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى
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 قرحة املعدة

تعالج قرحة املعدة باألعشاب مثل: عصارة الصبار الجافة "الصبر" واملره والحلتيتة ولبان 

الذكر، وفي بعض املناطق عرق السوس، وكذلك العسل والعكبر، ولذا لم يتحسن 

 املريض يكون عالجه بالكي.

 
 بوعدوينمرض 

صيب املعدة بألم شديد مع وهو ي "قرحة املعدة" أظن املقصود به مرضمرض بوعدوين: 

البطن،  علىدائم يزيد تدريجيا وربما يخرج معه بعض الدم وعالجه الكي بالنار  غاستفرا

  .وأغلب مواضع الكي ملثل هذه الحاالت تكون على املعدة وحول السرة

 

ي املعروف بـ "الناصري" ف والزردقة طرةیفي الب نييذكر صاحب كتاب کامل الصناعت

 وأما متى : ، مرض مشابه له يصيب الحيوانات يقول الباب الّسادس في مداواة القيء

عرض للفرس القيء فينبغي أن تكويه على سرته مطرقتين ثم يفصده في املحازم ويخرج 

 له من الدم بمقدار الحاجة.
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 سهالاإل 

 "بوصفي ،سقام ،ملطة ،زهار" منها كثيرة باسماء محليا المعروف االسهال يعالج

 محليا ويسمي النفاخ مرض ذلك رافق واذا ،السرة تحت مطرقا بالوسمويعالج 

 السرة قفو واخر اصبع أو إصبعينبعرض  السرةتحت  مطرقا يوسم( ، الغثهارياحه)

ديد بالضعف الش األطفالمرض يصيب  السقاماصبع أو إصبعين، وفي اإلمارات بعرض 

 .فوق فتحة الشرج بخمسة أصابعوالوهن واإلسهال ويوسم 

 

 فيلكن ينظر  ،وقد يقع اإلسهال املفرط: (107)يقول املؤلف وفي الطب السوداني القديم

فل،
ّ
وها بشقفة حتى فقئوا  فإن كان ابن سنين، الط

ّ
ها حك

ّ
ووجدوا املقعدة تبرز من محل

لوا مأكله فيبرأ؛ كثير، وينزل منها دم ما فيها من البثور،
ّ
سبعة  ولن كان صغيرا كابن وقل

ويكون  الوسط فيتكون السّرة ت، أشهر أو ثمانية أو نحوها، كووه حول الّسّرة أربع كّيا

 أعالها و أسفلها و أيمنها و أيسرها. يالك 

 
 

 :الفصل الثالث والثالثون في كي  اإلسهاليقول الزهراوي في 

ورطوبات حتى أضعف القوى املاسكة والهاضمة التي في املعدة برد إذا كان اإلسهال من 

 للكي، وافر القوة، 
ً
واألمعاء، وعولج ذلك بضروب العالج ولم يبرأ، ورأيت العليل محتمال

فأكوه كية كبيرة على معدته، على ما تقدم في كي املعدة بمكواة الدائرة، وأربع كيات حول 

ن فوق العصعص كبيرة أو السّرة لطاف باملكواة املسمارية ا
َ
ط

َ
للطيفة، وكية على الق

 لذلك، فأكوه كية على العانة، وكية 
ً
كيتين، فإن رأيت الرطوبات وافرة والعليل محتمال

على كل خاصرة، وربما زدت كيتين صغيرتين على املعدة بقرب الكبيرة، فإنه عالج منجح 

 هـ..أ ال يخطئ نفعه إن شاء هللا تعالى

                                                             
 .كتاب تشحيذ األذهان بسيرة العرب وبالد السودان للمؤلف محمد بن عمر (107)
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 (برد)المرض الخشة 

 تصيبرودة بوهي " الطرف، الهشل، العفنه العضة،وتسمى ") النافض( البرد  خشة

تسبب الخمول والتعب وآالم و  ،الجسمداخل أو عضو من األعضاء أو العظام األعصاب 

اإلنفلونزا قد يصاحبها كسل وشحوب واصفرار في الوجه وآالم في ب شبيههاملفاصل 

 واألجواء، هذهفي وقت تقلبات الطقس اإلصابة بالخشة كون توفي الغالب  العظام،

 الخشة البسيطة. 

 

وتتسبب بالترجيع والغثيان واإلسهال والحمى البطن  أو الخشة ما تكون فيالبرد ومن 

 .والتعب الشديد

 

، اءاألمعوكسل عمل  خمول  إلىوالسكن فيها تؤدي  األمعاءفي البرودة وقيل مجرد دخول 

ية، املش ي وصعود الدرج، وقلة الشه أثناءخ في القولون واملعدة، وتعب ومن عالماتها: انتفا

ليدين ا أصابع، والغازات وآالم في البطن، وسرعة في دقات القلب، وتنميل في واإلمساك

 وخمول عام في الجسم.« اليدين والقدمين» أطرافعند االستيقاظ من النوم وبرودة في 

 

شة لها عدة ، والكبو والتعريق والكي واإلدهان باألعشابوتعالج الخشة 
َ
 من أماكنوالخ

اب في أعقبين الخنصر والبنصر وتحت الكتف و الظهر و الجسم في الرأس والبطن و 

 الرجلين.

 

ة وذلك بالضغط الخفيف على الفقرات أو  أهل الخبرة من
ّ
ش

َ
املعالجين يتتبعون آالم الخ

ن ويحددون مكانها، ثم يكو  الخشة،بحسب قوة مرض  بألم يختلفالبطن يشعر املريض 

 بحديدة حارة. (108)موضع األلم )وسم(

 

ـة  أنويذكر  
ّ
ـة العظام  نوعان:الخشـ

ّ
ـة  الظهر،وعالجها الكي بحديدة حارة مع خشـ

ّ
وخشـ

لى ع وتسبب اضطراب في املعدة واألمعاء وفقدان الشهية، وتعالج بالكي البطن واملصران

                                                             
 العربي )العوق( موضع األلم يسمى في بعض مناطق الخليج (108)



215 

 

والبعض يكوي جميع أنواع الخشة في أسفل  ،الصدري اعلى البطن تحت التقاء القفص 

 .القدم وهو املشهور 

 

فل عظمة أسو فوق السرة بين ومن مواضع كوي الخشة التي تصيب البطن في املنتصف 

 تين.وبين الكوي أسفل عظمة القصو فوق السرة ، ومنهم من يجعلها ثالثة كويات القص

 

في سبع مواضع ويتم تحديدها بعد  الفقري،التي في الظهر بجانب خرز العمود  تكوى و 

 ،معالمته بالقلاملعالج عند الضغط ثم يضع  باأللماملريض  ولحساسالضغط عليها 

الفقرة السابعة من الرقبة وما على  يجس ويضغط املعالج ،وغالبا تكون أعلى الظهر

وضع ثم يعلم امل السابعة،ويشعر املريض بارتعاش خفيف غالبا عند  تحتها،فوقها وما 

ويكون الكوي بمسمار بعد احمراره على النار بشكل  وتحتها،ويكوي جانب السابعة وفوقها 

 سريع.
 

على  مبلولة باملاء)قماش سميك(  الخشة في الطب الشعبي أن توضع خيشة اتومن عالج

ظهر املريض ويحمى على يد النجر )الهاون( حتى يكون يكون أحمر ثم يكوى بين كتفي 

ة املبلولة حتى يشعر املريض بحرارة الحديدة ) يد النجر أو مرقام املريض من فوق الخيش

واملعالج يكرر السؤال هل تشعر بحرارة الحديدة فإن قال نعم يرفع املعالج أو نحوه(، 

الحديدة، وقد يهرب املريض مسرعا الى الخارج بسبب الحرارة التي يشعر بها ولذك تسمى 

يعرق و ه عر املريض بالحرارة تسري في جسديشسرعان ما هذه الطريقة ) طلقة حصان ( و 

يال وقال منتدى اله، هذه الطريقة ذكرت في بإذن هللافي نفس الوقت عرقا كثيرا ويشفى 

مصابا بالزكام والذي يظهر لي أنه مصابا بالبرد فالزكام ليس له كوي، وهذه  كاتبها أنه كان

 .الطريقة شبيهة بالكي بالغير مباشر باملوكسا
 

أو من حمى ربع أو غير ذلك، العصب في نافض من برد إذا حدث بأحد  الزهراوي:يقول 

 على 
ً
ه ، بين كل خرزتين كية، وفي صدر خرز الظهرفينبغي أن تكويه أربع كيات أو خمسا

ملرض ا، فإن النافض يسكن، ويسرع بنضج الزيتونيةباملكواة  كية، وعلى معدته كية

 ه..أ ، إن شاء هللا تعالىالبارد
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 أسفلضع و تو شمعه تشعل  أوالقدم بعود كبريت  في بعض الحاالت يكوى املريض أسفلو

 .، ولكن الغالب يكون الكي بحديدة حارةالقدم ثم تداس وتطفأ بعق

 
 بعدم اكل اللحوم والدهون والحوامض والجماع ملدة عشرين يوما. الكي:وينصح بعد 

 
 )الخشة( الخطر 

( وهي عملية الكي التعرقابهالعالج: )و مع بروده في األطراف  قيئاسهال و عبارة عن 

 .(109))باملحش( في عرقوب الرجل أو الكي بخرقة مفتوله

 

 هالعفنمرض 

ون تغير بل الشهية،انقطاع  وأعراضهاحديثي الوالدة أو صغار السن  األطفالتصيب 

الجسم ل بذبو  النفسية،بكاء بدون سبب، تعكر  بالنوم،فزعات  بالنوم،قلق  البشرة

،وفمه عفنة وعرقه رائحة برازه  الحاالت،في بعض  إمساكوممكن 
ً
الكي ب إماوعالجها  جدا

 والحلتيت. ءالسوداالذي طبخ فيه الحبة  يتالز  أوعلى البطن " "الترقيش

 

ل السرة وعالجها بالكي أربع حو  البردوسببها  الهشل أيضا وتسمى والعفنة تصيب الكبار

 ةوالبنصر في اليدين والقدمين لذع الخنصر"وعند فم املعدة وواحدة أسفل منها وبين 

 ) أنظر الخشة أيضا (.  "خفيفة
                                                             

سن ح عيس ى - األردنبعض ممارسات التداوي ومعالم الطب الشعبي في الكرك وجنوب  -مجلة التراث الشعبي   (109)

 دائرة الشؤون الثقافية والنشر - واإلعالموزارة الثقافة   -الجراجرة 
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 األخية(أو أخت األطفال  ،األخت) أم الصِبيان

سهال، إ إمساك، البطن،ومن أعراضه انتفاخ في في العمود الفقري  األطفالمرض يصيب 

ه نظرات تجد املريض في عيون األطراف،ضمور وبروده في  الحليب،يستفرغ الطفل  ترجيع،

مخيفه، يتعصر ويرفع ظهره ) ما بين أكتافه ( من األرض، ومواضع الكي حسب الحالة 

اثنتين و بين لوح الكتف والعمود الفقري من الجهتين وثالث  السرةكيات حول  أربع وقوتها:

 (.فاألكتا )فيعند املتون 

 

وتسمى عند البعض العفنة  ، )األخية(أو أخية الورعان البزران  أخيةوقيل األخت، 

 لىإعن العمل بدرجات متفاوتة بعضها يفض ي بالكسل وقد توقفها املعدة  تصيبأيضا، 

، والخفيف منها يسبب الضعف وعدم النمو بالشكل الصحيح ، ولذا لم هالك الطفل

 : انتفاخ البطن، وضوح عروق البطن،أعراضهاتعالج تكون مالزمة للمريض عمره كله ، 

كانه و  إسهالأخضر، ومرات يكون  إلىالبراز صفار  ،ذبول في الوجه وشحوب في العينين

بالنار في جميع أنحاء البطن، ولكن الكوي حسب زعمهم روث البقر، وأفضل عالج لها 

كوي والبعض ييكون الكوي خفيفا لذعا سريعا برأس املخيط أو عود صغير أو ما شابهه، 

وال يكون كما يفعله بعض الجهال بالكي اربع كويات حول السرة وكوية عند فم املعدة، 

 بالحديدة الغليظة فهذه الطريقة قد تكون سببا في وفاة الطفل.

 
 Glutenاسم املرض طبيا وباملفهوم العلمي هو اعتالل معوي غلوتيني )وأظن أن 
sensitivity وهو اضطراب في جهاز الهضم ينجم عن عدم تحمل مادة تسمى الغلوتين )

َبق(  ،وله عدة تسميات منها: التحسس للغلوتين ومشتقاته،التي توجد في القمح  )الدَّ

يطلق عليه و  ،اإلسهال غير االستوائي وتين،بالغلاعتالل األمعاء  للقمح،التحسس املعوي 

 خارج الجهاز الهضمي.
ً
 اسم داء بطني في حال تطوره ليشمل أعراضا
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 أم الصِبيان

التمائم، وتعالج بالرقى و )التابعة( املصاب بالقرينة من الجن  يطلق على أم الصبيانمرض 

طوعة مق أو أخويته أو األختيسميها  والبعضمن مسمى على حسب كل منطقه  أكثرولها 

 إالويزعمون أنها جنية وال تصيب  فيه رعب ءش يكلها عن  األسماءالطاري و تالحظ 

األطفال حديثي الوالدة أو صغار السن وتطلق على التابعة التي تصيب النساء من الجن 

 األجنة. إسقاطتسبب في تويمنعهن من الحمل و 

 

ن ويعالجه بكوية بيالخوفه والخرعة وبعض املعالجين يدرج مرض أم الصبيان بمرض 

 حاجبيه  باإلبرة )املخيط(.

 

 الصرع أو مرض يصيب الجهاز التنفس ي. أما مرض أم الصبيان عند األطباء فهو نوع من 

 

 هـ(: 380في كتابه التنوير في الصطالحات الطبية يقول أبو منصور القمري ) ت. نحو ف

ويتنفسون نفسا مقطعا بعسر وشدة ويكون مع حمى وبال  لألطفالأم الصبيان يحدث 

 حمى.

صرع : هي الأم الصبيان )صرع(  وفي كتاب اصطالحات الطب القديم ملحمد ياسر زكور:

،  فرحة األوالد، ويسمى املرض الكاهني، وهو غير املسمى بالعامية Epilepsyالصفراوي 

  .Febrile convulsionsوهي االختالجات الحرورية 

 

أم الصبيان مرض يعتري األطفال، فيحبس النفس  داود األنطاكي في التذكرة: قول ي

ويغش ى، وقد تبرد األطراف، وال فرق بينه وبين الصرع إال عدم الزبد على الفم هنا، واألولى 

، وعالمة الحميات ، وبعضهم فياالختناق، وبعضهم أدرجه في الدماغعده من أمراض 

وتغير اللون وتقلص األعضاء، وحركة اليد والرجل بغير  النوعين الغش ي وبرد األطراف

إرادة ، ومداومة حركة الرأس. )على ذلك يكون رأي األنطاكي موافقة أكثر ملا يسمى فرحة 

 األوالد أو االختالج الحروري، وقد فرق بينه وبين الصرع(.
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)صرع ( اجتماع خلط أو بخار في منافذ الروح في  تذكرة أولي األلباب لداود األنطاكي: وفي

محفوظ وهو إما خاص بالدماغ إن صح البدن ولال فبمشاركة  ريوقت مضبوط ولو غ

عضو معروف أو منه خاصة إن صح الدماغ ويكون عن البلغم غالبا فالسوداء فالدم 

ى مأم الصبيان والعسرة من مطلق الصرع يس هوويندر عن الصفراء فان حدث عنها ف

ايلينسيا ويعلم بعالمة الخلط الكائن عنه وضعف العضو ككبر الطحال وبكمية الزبد 

وكيفيته ككون الكثير األبيض عن البلغم والقليل الحامض عن السوداء واملتوسط 

ب القل كةاألحمر عن الدم وقصير الرمان حار والزبد فيه من غلظ الرطوبة والريح وحر 

س والسدة وقد يشتبه باالختناق والفرق بينهما عدم وضيق النفس وغيبة الحس عن الحب

 الزبد في االختناق .

 

: أم الصبيان انصباب مواد على الصدر تعسر النفس وتغير العين وتمسك أعصاب ويقول 

كثرة الرطوبة وسوء  وسببها، اليد والرجل ثم تنحل وقل من يخلص منها من األطفال 

وقد تكون عن سقطة ونحوها وهى أشبه  غلظ كلحم البقرهضم املراضع وتناولهن ما 

 هـ..أ وليس كذلك ءالقرنا ىبالصرع وينسبها كثير من العامة إل ءش ي

 

 هـ(1158وفي موسوعة كشف اصطالحات الفنون والعلوم ملحمد التهانوي  )املتوفى:بعد 

عندهم هو الصرع الذي يعرض مع حمى حادة  Epilepsy - Epilepste: أم الصبيان

محرقة يابسة قشفية، كذا قال الرازي . وقيل إنه ضرب من الصرع يخص بهذا االسم 

وزعم أنه هو الذي سماه الشيخ بريح الصبيان، وسماه غيره بأم  ان،یعند عروضه للصب

 إن الصرع (111)فقد قال في املفتاح (110)الفرج أبوالشياطين وبفزع الصبيان. وأما الحكيم 

وقيل هو الصرع الصفراوي كذا في حدود  ،مطلقا يسمى بأم الصبيان لكثرة ما يعتريهم

 األمراض.

 

                                                             
 . 435الحكيم أبو الفرج: هو عبد هللا بن الطيب، أبو الفرج. توفي عام  (110)
 هـ( . 430مفتاح الطب للحكيم أبي الفرج علي بن الحسين بن هند ) (111)
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والصرع السوداوي القوي أردأ ولن كان البلغمي أكثر فإن  ابن سينا في القانون: ويقول 

السوداوي أسد ملنافذ الروح واملخصوص عند بعضهم باسم أم الصبيان قاتل جدا ولذا 

 اتصلت نوائب الصرع قتل .

 

الصرع يكون إما عن الرأس ولما عن  :اإلسكندر في البرسام يقول  : للرازي  وفي الحاوي 

عض األعضاء يحس حتى يأتي الدماغ عالمة الذي من املعدة املعدة ولما ش يء يصعد من ب

عن األكل هاج به والذي يصعد من  أبطأاختالج القلب وخفقانه ولذع في املعدة فإذا 

بعض األعضاء يحس به يصعد من ذلك العضو ويكون السقم باملرطوبين والصبيان 

ي وقت والكي على الرأس فوالصبي ال يعالج فإنه إذا كبر صلح وينفع منه املحاجم والخردل 

 .وأشياء حادة تنفخ في األنف النوبة

 

بعض املعالجين املصروع على هامته واألفضل حسب  يكوي وفي الطب الشعبي املعاصر 

قولهم يكون وقت الصرع ، ويقدر هللا أن يشفى بعضهم تماما وكان يستخدم حبوب 

 الصرع قبل الكي. 

 

قد  جرةشبعود بعض الجهلة يكوي األطفال على الجبهة بين الحاجبين للصرع والجنون 

 وهذا خطأ شنيع. أوقد طرفه بالنار
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 أمراض األطفال املعروفة أن من (112)املوسوعة الشاملة للثقافة التقليديةورد في 

 وهي مرض يصيب األطفال، بأم الصبيان، وتعرف في بعض مناطق اململكة الفريحاء

الصغار خاصة، حيث يغمى على الطفل فجأة ويزرق لونه، وتعاوده هذه الحالة بين فترة 

 ،ويعتقد بعض الناس أنها إحدى حاالت الصرع ولكن هذا االعتقاد ليس صحيحا، وأخرى 

، أي وهو مغمى عليه، كية واحدة في منتصف بكي الطفل عندما تصيبه النوبةوتعالج 

  ، فيفيق من إغماءته ويشفي من مرضه. أعلى الجبهة على حد منبت الشعر

 

: هذا االسم يطلق على نوعين من األمراض؛ أم الصبيان (113)وفي موضع آخر من املوسوعة

ففي عسير يطلق على مرض يصيب األطفال ويظهر على شكل بقع سوداء على البطن، 

وفي بعض مناطق املنطقة الجنوبية  وعالجه عندهم بكي أماكن معينة في البطن،

مى في الغالب، ويس لوسطى يطلق هذا االسم على مرض يشبه الصرع يصيب األطفالوا

 عند بعضهم الفريحاء.

 

الحجاز هي نوع من العفنة شمال في  (114)أم الصبيانأن  :املعالج معال الجابري لي   ذكر و 

 الكبار وليستصيب لكنها اشد منها في األعراض النفسية وأخف منها في الفتور 

 وأعراضها كالتالي:  (115)األطفال

 

بالخوف والفزع الذي قد يوقظ املريض من نومه أو يحول دون النوم بالكلية،  الشعور 

واضطرابات سلوكية مثل نوبات من البكاء املفاجئ غير معروف السبب وقد يصحبه شق 

وال تكون هذه الحالة مستمرة مع املريض بل  ،الثياب وضرب املريض لنفسه وملن حوله

فات في نظرات املريض والعجلة غير العادية في التصر  والريبةتأتيه على فترات ، واالرتباك 

 . على غير طبع املريض قبل إصابته باملريض

                                                             
 .258فحة ص -طرائق املعالجات الشعبية  -املوسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية (112)
والنفسية   يةالعضو  واألمراض اإلصابات -املوسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية  (113)

 .128صفحة 
 أم الصبيان حالة متقدمة من مرض العفنة التي تصيب الكبار وليس األطفال وهذا ال يتوافق من اسم املرض. (114)
في شمال الحجاز غير العفنة املشهورة في املناطق األخرى التي تصيب األطفال ولعل التسميه  العفنةالحظ هنا أن  (115)

 .األعراضبسبب تشابه 
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  عالماتها العضوية الفارقة عن العفنة: ومن

لوح عميق مع ضم عظمتي الفير املريض بضيق في النفس وتكرار أخذه لشهيق وز  شعور 

املريض بفراغ بين الكتفين ويشكو من ضياع النفس في هذه املنطقة  يشعر، و بشدة

ويرتاح عندما يسند ظهره إلى ش يء ويكثر من حركة يديه إلى الخلف وهو يريد بذلك 

تحريك لوح الكتفين وضمهما إلى بعض لسد ذلك الفراغ والذي ال يعالجه بأمر هللا إال 

 .ه.أ (116)ألنهم مصابون بالعفنة أو الفجعه  عدا األطفال فلهم عالج مختلف الكي فيما

 

 
 بعض مواضع كي العفنة وأم الصبيان حسب حالة املريض وتعرف بالفحص والجس

 

 )عرق الكبود( الكبدمرض 

 من أسفلأربع كيات واحدة أسفل عظمة القص مباشرة وثانية أمراض الكبد عالجها 

األولى بأربعة أصابع والثالثة يمين الثانية بأربعة أصابع والرابعة يسار الثانية بأربعة 

، والبعض يكوي على الكبد أسفل آخر ضلع ثالثة كيات واحدة أسفل األخرى، أصابع

 والبعض يكوي على الكبد أسفل آخر ضلع مباشرة ثالث كيات.

 

 ".يأكل رز شيالني مع بيضة مفوحة "مسلوقة باملاء أيام،ملدة ثالثة  الحمية

 

                                                             
 /http://ironingtherapy.blogspot.comأنظر أيضا   (116)
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 ومنهم من يكوي العقلة الثانية من الخنصر في كلتا اليدين لجميع مشاكل الكبد.

 

 :في كي  الكبد الباردة الفصل السابع والعشرونيقول الزهراوي في 

ورطوبة، أو من ريح غليظة، حتى خرجت عن مزاجها برودة  إذا عرض في الكبد وجع من

، وعولج العليل بما ذكرنا في التقسيم، فلم ينجع ذلك، فينبغي أن 
ً
 مفرطا

ً
الطبيعي خروجا

م باملداد ثالث كيات على هذا الشكل وهذا املقدار بعينه، 
ّ
يستلقي العليل على قفاه، وتعل

وكية  ويكون بعد ما بين كّل كية، على الكبد أسفل الشراسيف حيث ينتهي مرفق اإلنسان 

، وال تزّم يدك باملكواة نعّما
ً
، (117)على غلظ اإلصبع، ويكون الكي على طول البدن مستقيما

 على قدميه، 
ً
وليكن قدر ما تحرق من ثخن الجلد قدر نصفه ال مزيد، ويكون العليل قائما

، قد مد ساقيه ورفع ذراعيه
ً
 فيكون مضطجعا

ً
 .فإن لم يكن قائما

يمكنك أن تكوي هذه الكيات باملكواة السكينية إذا كان معك رفق وحذق بالصناعة،  وقد

ه، فتحرق البطن وتصل إلى األمعاء، ألن 
ّ
وتحفظ لئال تمعن في الكي فتحرق ثخن الجلد كل

  فاعلمه أ.ه.الجلد هناك رقيق 

                                                             
 نعما : أي ناعما خفيفا (117)
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 الغـــاشية

من  الجهة اليمنى ومن أعراضه نفخ او ورم في املرارة،مرض يصيب الكبد ولعله التهاب 

حاط بأن يوتعالج  البطن،وعدم الرغبة باألكل وغثيان ووجع في  الضلوع،البطن تحت 

ل عظمة ن يكويه أسفوالحمية، ومنهم م معالكبد  املذكور في عالجبالكوي حولها بالكي أو 

 فل منها .القص وأخرى أس

 

 أبو صفار " اليرقان " مرض

لزائد وينتج اليرقان من االنحالل ا الشغار،و وأبو صفير ار فالصويسمى في بعض املناطق 

اليرقان  ويحدث ،لخاليا الدم الحمراء الذي يتسبب في ازدياد تركيز البليروبين في الدم

 كماالكبدي عندما يكون الكبد 
ً
ع ان ولهذا ال يستطي ،هو الحال في التهاب الكبد مصابا

سبب انسداد ويت اليرقان،الجسم ويسبب ويتجمع البليروبين في  ،يفرز الصفراء الكافية

 .وقد تتسبب حصاة املرارة في هذا االنسداد االنسدادي،قنوات الصفراء في اليرقان 

 
ويسمونه الخواف ألنه يخاف النار  بالكي،أو مثل قثا الحمار  باألعشابويعالج اليرقان 

ن في وربما يتفقو  آخر،ختلف من معالج الى يموضع الكي و ويتأثر ولو بالكي الخفيف، 

 التالية:بالكي في أحد األماكن  ن يكو و  ، بعضها

 
يكوى عند العقلة الثانية مما يلي مفصل الخنصر األعلى من الجانب الوحش ي في كلتا  -

 واألطفال يكون الكوي على رؤوس االظافر فقط. ،اليدين

 الوحش ي.يكوى على الكف من اليد اليمنى مما يلي مفصل الخنصر من الجانب  -
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العظمة البارزة عند مفصل الكف من  بالحلقة ) امليسم الدائري( علىأو يكوى املريض  -

من اليد اليسرى  ويسمون العظمة البارزة باللوزة جهة الخنصر من الجانب الوحش ي

 فقط.

أو يكوى املريض قبل العظمة البارزة عند مفصل الكف من جهة الخنصر من الجانب  -

 اليدين.الوحش ي في كلتا 

جاه في ات إصبعأو يكوى املريض بعد العظمة البارزة التي عند مفصل الكف بعرض   -

 اليدين.الزند من الجانب الوحش ي في كلتا 

 املرفق. أسفلأو يكوى في أعلى الزند أربع أصابع  -

ويأكل الرز "الشيالني " املطبوخ باملاء مع اللبن يضاف إليه كركم  أيام،الحمية ملدة سبعة 

  سحوق،م
ً
 ومساء.وأيضا يطبخ أطراف شجر العاقول " الشوك " ويشرب منه صباحا

 
 :جيةطرائق عال  -الثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية وفي املوسوعة 

يعد الكي أشهر عالج ملرض الشغار، أي الصفار، وهو مرض اليرقان الذي ينتج عن تسرب 

الصفراء إلى الدم. ومن أبرز عالماته اصفرار العينين، ويصاحب ذلك ضعف عام 

للجسم، والصفار من أعراض أمراض الكبد املختلفة سواء أكان التهابات فيروسية أم 

يصلة الصفراوية )املرارة(. ويذكر بعض األطباء تليفا أم أوراما، أم أمراضا في الحو 

لون العرقين الواقعين في الجهة  الشعبيين أن من عالمات اإلصابة بهذااملرض إصفرار 

السفلية من اللسان. ويعالج املرض باألعشاب کالعصفر والكركم. ولذا لم جد هذه 

ي، إال أنهم في أماكن الك األدوية العشبية يلجأ لكي املصاب . ومع اختالف األطباء الشعبيين

، باستخدام أداة كي خاصة، مع الكي بشكل دائري على عظم اليديجمعون تقريبا على 

الحمية عن الحوار )الحبحر أي الفلفل الحار، والزنجبيل والدهنيات، والجماع، لفترة 

 محددة.
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، ديالجتماعية والعادات والتقال األنماطوفي موسوعة اململكة العربية السعودية 

مرض الصفارة )الصفرة(: كانوا يعرفونه عندما يصبح لون جلد  منطقة الرياض :

ج بالكي في أعلى الرأس وفي أسفله، 
َ
 إلى الصفار، ويسمى )الشغار(، وكان يعال

ً
اإلنسان مائال

 ه..أ وعند الرقبة، والفقرة السابعة من فقرات العمود الفقري 

 

 ج الوحيد للصفار. والطريقة أن يكوى املريضوفي بعض مناطق اململكة يعتبر الكي العال 

ثم  ،كليات صغيرة على فقرات العمود الفقري، ابتداء من أسفل العنق حتى آخر الظهر 

الفقرات بعدد الفقرات، ثم تكوى الرقبة من الجهتين، في كل جهة كيتين،  ييكوى على جانب

من  نيتیک ی ويكوى كذلك العضدان، في كل عضد من الداخل كيتين، وفي الساقين كو 

الداخل عند منتصف الساق. كما تكوي الجبهة على منبت الشعر كية واحدة، وكية أخرى 

 عند آخر منبت الشعر . في هامة الرأس، وكية ثالثة في مؤخرة الرأس،

 

جازان مثال يحلق الشعر تماما، ثم يكوى املريض بعد الحالقة مباشرة في هامته،  وفي

ويحمي عن بعض األطعمة، ويسمح له بأكل الخبز املعمول من الذرة الحمراء غير املخمرة، 

ويؤكل الخبز مع فرق )لبن رائب( مغلي، مع إضافة فلفل أسود، وزيت سمسم يسمى 

 أ.ه. ملدة سبعة أيام، يمنع خاللها من الجماع  ةويستمر على هذه الحمي سليط.

 
  



227 

 

 :في مقال له بعنوان التطبيب في البادية أو النار والعطار(118)يقول محمد حسين زيدان

رأيت مئات األشخاص يأتون وجوههم  -الصفراء  -هناك اليرقان : عالج اليرقان بالكي

العيون صفراء.. الطبيب يعرف الصفاري والناس يعرفون كالهرد.. كالكركم أصفر اللون، 

 في نهاية اإلبهام  ،الصفاري واليرقان
ً
قد رأيت مئات من الناس يتشافون بالكي، والكي أيضا

 في الحفرة والتي يسميها البعض حفرة النشوق. اليد،الكبير في  األصبع-

 
  اآلن.أغرز يدك الثانية في الحفرة كالصورة املوجودة 

ّ
كوية بسيطة  2ي أضع عليها رقم لعل

باملسمار وكوية أخرى يتشافى املريض باليرقان مئات من الناس شيبان أنا قد تعاملت قبل 

 شفاهم  16كويت  ،سنوات قبل أن تكثر عندنا املستشفيات واألطباء العارفون 
ً
شخصا

يقنا يونس صدهللا.. يعني الشفاء مائة في املائة.. منهم رجل بلغ فوق السبعين وهو أخونا و 

بن حمد.. لقيته مرة في سوق حراج مكة عند السبع أبيار وهالني االصفرار عليه.. قلت له 

يا عم يونس تعالى لي بكرة الصبح على الريق أكويك.. فجاء العم يونس.. فحميت املسمار 

 أكثرهم حي إلى اآلن ستة عشر ،على النار وكويته باليد.. فشفاه هللا
ً
 .أ.ه شخصا

 

ه فاعراض“ األبيض “أما النوع “ . األبيض“و ” األصفر“ أبو صفاراملناطق  وفي بعض

)االنيميا(، وعالج النوع األبيض مثل االصفر ” فقر الدم“شحوب الوجه والعينين بسبب 

 باالضافة الى الكوي  في قمة الرأس للذكور وتحت الثدي للنساء . 

 

 

                                                             
مة في 1992 - 1914محمد حسين زيدان: ) (118)

ّ
(، أديب وشاعر وناثر ومؤرخ وفيلسوف ونّسابة وفقيه ومجّرب وعال

 اإلناسة وعلم الحديث ومنابر الخطابة واملحافل واملجالس، ومن طالئع الخطاب النهضوي في الحجاز.
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 لحرمين الشريفين وجزيرة العرب:في كتابه موسوعة مرآة ا يقول أيوب صبري باشا

ويحمل العربان كل من يصفر لونه قليال على أنه حدث له من التهاب الكبد،  الصفراء:

تهبة ثم يكوونه بإبرة كبيرة أو سكينة صغيرة ملعقب املريض بزيت زيتون وعلى هذا يطلون 

 ختلطاملمن الحرارة على شكل صليب وبطريقة مؤثرة ثم يسقون املريض قدرا من املاء 

 بالفلفل األسود. فيزول مرض املعلول بحكمة هللا تعالى بتأثير تلك العملية.

 

" Cassia fistulaقثاء الحمار  ،خيار شنبراألعشاب التي يعالج بها هذا املرض عشبة  " منو 

 وشرب القليل من املنقوع منه في ماء ساخن " مجرب "
ً
 وسعوطا

ً
 بخورا

 
ساعة يصفى ويشرب  12مقدار اصبع " في لتر ماء دافئ ملدة  وطريقته: ينقع خيار الشنبر "

 ملدة اسبوع .
ً
 منه املريض مقدار كاس ثالث مرات يوميا

 

وفي كتب طب األعشاب : عصارة قثاء الحمار " فقوس الحمار" وعصارة أصله وورقه نافع 

 حثالث في كل فتحة فإنه صحي من اليرقان يقطر في انف املريض نقطه أو نقطتين أو

 ، ويقول ابن سينا خيار شنبر : منّق للكبد نافع من اليرقان ووجع الكبد .مجرب

 

 .إنما هو بعامل الوقت ال بسبب الكي اليرقانيظهر لي أن الشفاء من أكثر حاالت والذي  

 

، من املواليد %50حدث في أكثر من يأن الصفار الفسيولوجي )الطبيعي( يذكر االطباء 

 ما يكون بسبب 
ً
عدم اكتمال النمو الوظيفي للكبد والذي ينتج عنه بطء في عملية وغالبا

عادة ما يظهر هذا النوع بين اليوم الثاني إلى الرابع بعد  ،التخلص من مادة البيليروبين

 الوالدة ويختفي في األسبوعين األولى من العمر.
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ة من النوعين يوفي البالغين الصفار أو اليرقان الناتج عن اإلصابة بأمراض الكبد الفيروس

 بعد يزول تلقائيفي املائة من األشخاص املصابين بالصفار أو اليرقان  90''ب، ج'' نحو 
ً
ا

 أم لم يأخذ 
ً
 لطبيعة ظاهرة ''الصفار'' التي عدة أسابيع سواء تم أخذ املريض عالجا

ً
نظرا

ى الذي يظهر ملرض اللون األصفر تعد من ظواهر املرض وليست املرض في حد ذاته، أما 

من الحروق الناتجة من الكي  تخرج اءر مادة صفكالكبد الوبائي بعد العالج بالكي 

الصفار بدأ في الخروج والزوال، بينما الحقيقة أن جميع سوائل الجسم  هويعتقدون  أن

تتخذ اللون األصفر بما في ذلك البول وبعد عدة أسابيع يزول ذلك الصفار أو اليرقان 

 لطبيعة
ً
 هذه الظاهرة. وتتحسن الحالة نظرا

 

يشخص الطبيب سبب اليرقان ألن أسبابه يذهب املريض للمستشفى و ولكن يجب أن 

 كثيرة ومتنوعة منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير وُمهّدد للحياة مثل سرطان الكبد.
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 (119)الطحال مرض

فل األيسر أس ورم في الجنب األيسر واعراضه ألم وتورم في منطقة الطحال على الجانب

الناتج من بعض أمراض الدم  "تورم الطحال"واسمه العلمي هو  ،القفص الصدري 

 ( أو تليف الكبد. لوكيمياالوراثية أو سرطان الدم )

 
قد تعجز االدوية عن تحليل مادة الطحال و  يقول مهذب الدين في املختارات في الطب:

ف النار مادته و تفنيهفيعالج بالكّي بأن يكوى عليه خمس مكاوي أو ستة حت
ّ
رّبما ، و اى تنش

 بست شاخات يحمى في كان املكوى له رأسان يكوى في ثالثة مواضع، و قد يعمل مكوى 

ر رّبما لم يستطع العليل الصبفي مرة واحدة ست كّيات متفرقة، و يكوى به نوبة واحدة و 

سيا، أو يضمد بالثافالخردل أو الكاوية مثل ما يضمد بالتين و  باألدويةعلى النار فيكوى 

قد قيل: و  ،وم و امللح إلى أن يتقرح الجلد وال يترك حتى يلتحم و تفنى املادةيشد عليه الث

 إْن كوي االنسان على عرق في باطن ذراعه االيسر ذبل طحاله.

 

ومن أجود أدوية الطحال الكي على العرق  :وابن سينا في القانون  عند الرازي في الحاوي و 

 األيسر.لذراع الذي في باطن ا

                                                             
 ومن أدوائها الطنى ، سم الداء النحازإذا سعل فاشتد سعاله قيل نحز وهو ناحز وا قبل من أمراض االبل الطحل : (119)

 ، وهو أن يترك املاء حتى تلزق رئته بجنبه ويقال طني البعير يطنى طنى شديدا
َّ
ْتُه َيْعِني عالجته من الط َنيَّ

َ
وفي ، َنى وط

 الطحال وهو الصق باألضالع مما تلي الجانب االيسر، فإذا اشتد لصوقه قيل قد طني يطنى طنا شديدا.أيضا البطن 

  ال الحارث ابن مصرف:ق

 أكويه إما أراد الكي معترضا ... كي املطني من النحز الطنى الطحال

 واملطني الرجل الذي يداوي البعير من الطنى.، الطحل الذي يلزق طحاله بجنبه
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على هذه لكي اإذا لم ينجع فيه األدوية فينبغي أن يستعمل  وفي كتاب فاكهة ابن السِبيل؛

له  لیو ط ی الصفة وهو أن يمد الجلد الذي على الطحال إلى فوق بسنارات ثم يكون بمکو 

ة وينبغي أن تفعل ذلك في ثالث واحدة،حميا شديدا ليكون كيتين في مرة  يراسان قد حم

أسفل االخرى(، وقد كان بعض األوائل  دةمواضع ليكون جميع الكيات ستة )واح

يستعمل مكوى له ستة رؤوس فيحميه ويكوى به كمية واحدة في دفعة واحدة في ستة 

 ه..أمواضع 

 

في مكان  "رزة "ويتم عالجه شعبيا بوسمه بقطعة معدن متعددة الرؤوس على شكل 

ة الحميو  األيسر،تحت الضلوع من الجنب عند أقصر االضالع و موضع الكي ، و حالالط

نع عن أكل ويمت املساء،يشرب الليمون مع الفلفل األسود فنجان في الصباح وفنجان في 

 . السمكجميع اللحوم بما فيها 

 

 الستسقاء

هذا  ،في االستسقاء اللحميّ في املختار في الطب: فصل  البغداديمهذب الدين يقول 

النوع من االستسقاء الذي يعظم فيه البطن، واالعضاء كلها ترهل وترم، وسببه ضعف 

الكبد عن هضم ما يرد عليها من كيموسات االخالط إّما بسبب سدد، أو لسوء مزاج بارد، 

م وللم ينجع العالج بالدواء  ، ولذابعد هضم الطعام أنهكتأو ورم، أو ضعف عن امراض 

ة وعلى وقعر املعد والكبد والطحالعلى املعدة  يكوى  صاحبه من البزل، فينبغي أْن  يمكن

 الّسرة خمس مكاوي بعضها مكاوي حديد وبعضها من خشب البلوط.
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الجتهم الغرض العام في مع: فصل في عالج االستسقاء الزقي يقول ابن سينا في القانون و 

دة يث ال ريح واصطالء النيران املوقالتجفيف ولخراج الفضول ولو بالقعود في الشمس ح

من حطب مجفف واألكل بميزان وترك املاء وتفتيح املسام واالزدراد املتواتر ولسهال املائية 

بالرفق وبالتواتر والصابرة على العطش وتدبيره واالمتناع من رؤية املاء فضال عن شربه 

رقيقة وبألبان اللقاح ما أمكن ... ولذا استفرغت عشرة أيام بش يء من املستفرغات ال

ئال ل يكوى على البطنومياه الجبن وغير ذلك فنقص املاء وخص الورم فمن الصواب أن 

: وترك املسهل يومين أو ثالثة وهي ست كياتبعد الحمية يقبل املاء بعد ذلك ويكون الكي 

 ثالث في الطول تبتدأ من القص إلى العانة وثالث في العرض من البطن وليصبر بعده على

 الجوع والعطش.

 

 مرض الهالس

ُس في املعاجم 
َ
الِل من الُهَزالالُهال السالل مرض يصيب الرئة يهزل صاحبه ، : ِشْبُه السُّ

ثُر ذلك في ، يضنيه و يقتلهو 
َ
كل وال ُيرى أ

ْ
وس من الرجال الذي َيأ

ُ
ْهل
َ
رجل و  جسمه،وامل

ي مسلوبه
َ
 والهذيان من شدة، وقيل الهالس الدقة والضمور في الجسم َمْهلوس العقل أ

ل شيئا ى اذا تناو و حمى دقيقة ال تنقطع وتقالهالس:وفي كتاب التنوير ، املرض أو الحزن 

 .مع حرارة والتهاب في الكبد

 

ذكر االصبهاني في األغاني: تعشق كثير امرأة من خزاعة يقال لها أم الحويرث فتزوجت من 

ده على وضع يفلما اندمل من علته جنباه بالنار فأخذه الهالس فكشح )كوى(  غيره،رجل 

فإذا هو برقمتين فقال ما هذا قالوا إنه أخذك الهالس وزعم األطباء أنه ال عالج لك ظهره 

  يقول:إال الكشح )الكوي( بالنار فكشحت بالنار فأنشأ 

 الم تعنيني وتكمي دوائياـــــــــــــعفا هللا عن أم الحويرث ذنبها ... ع

 ويرث دائياــقموا بها ... لقلت لهم أم الحفلو آذنوني قبل أن ير 

 من أهل مكة، 
ً
وفي كتاب مصارع العشاق: كان مسافر بن أبي عمرو بن أمية يتعشق جارية

فنذر به أهلها، فهرب، فلحق بالحيرة بالنعمان بن املنذر، فاعتل هناك بالهالس، فجمع 

 قدم عليه رجل من أهل له النعمان أطباء الحيرة فأجمعوا على كيه، فكوي فبرأ، ثم إنه

 مكة، فقال له: ما فعلت فالنة؟ قال: تزوجت، قال فشهق ومات في مكانه.
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 (120)الفتق أو الفتاق

الفتق هو أن يكون  ؛رق والخالفتق باب في  (121)تسهيل املنافعكتاب  األزرق فييقول ابن 

 نإلى داخل غار النتوء إلى داخل البط وغمزهولذا هو استلقى  ،بالرجل نتوء في مراق البطن

والفرق بينهما ما كان في مراق البطن سمي خرقا، وما ، ولذا استوى عاد إلى خارج البطن

وربما  ،سمي فتقا )الخصيتين( كان في االنثيين

والفتق هو أن يعظم  ،أطلقوا اسم الفتق عليهما

جلد البيضتين، وال يخلو اما أن يكون حدوثه إما 

من حركة عنيفة أو من قبل حمل الش يء الثقيل 

على االمتالء، أو من السعال الشديد والجماع على 

يكون لريح أو  وقدالقوي،  والصياحاالمتالء 

فيخرج  لألمعاءاملالق  من الحجابينقطع ش يء 

ر وسع الفتق. فان ذلك من األمعاء فانه يكون ثقيال موجعا ... منها إلى جلدة البطن بقد

وضع بمسمار أي قدر امل وذلك ،الكي بالناروأعلم أنه ال ش يء أوفق من الفتق املتسع غير 

 تعالى.وتلفهفان النار تقبض الجلد 
ّ

 ، ومما يؤثر نفعه ان شاء َّللا

 

مائية  ولن نزلت فيه األمعاءلة أو قيقيلة الثرب الفتق ويسمى  ويقول الرازي في الحاوي :

 يشيلون املعي  ،قيلة املاء سمي 
ً
وأصحاب العالج باليد إذا كان الفتق في األربية وكان صغيرا

موضع الفتق لتكاثف ذلك الثقب وال ينزل منه املعي ويشدونه بلجام حتى  ويكوى إلى فوق 

ا كانت خر يقول: إذيبرأ موضع الكي ويصلب ثم يحلونه لئال يندفع لهؤالء، وفي موضع آ

 وتكون األربية اآلملة 
ً
القيلة صغيرة في األربية فإن املعالجين يشيلون املعي إلى فوق قليال

لتكاثف الثقب الذي ينزل فيه األمعاء بالكي، فإن كانت كثيرة فإنهم يشيلون املعي 

 . وال يحلون اللجام حتى يبرأيكوون موضع الفتق ويربطونه بلجام قوي لئال يرجع ثم 

 

                                                             
 . hydroceleوالقيلة  herniaالفتق يسمى  (120)
 1485هـ =  بعد  890) بعد  األزرقبکر  یمن بن ابابن عبدالرح إبراهيمكتاب تسهيل املنافع في الطب والحكمة؛  (121)

 .م(
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وأما الكي القوي فيردم بالخشكريشة القوية ويزيل الفتق ويضمره  ويقول ابن سينا:

 ويقبضه.

 

درة وقيل القرو املاء والقيلة اللحم واأل  القرو والقيلة واألدرةوتسمى  فتوق  وفي تذكرة داود:

 نزول الثرب والفتق تعمها.

إذهاب لحم فاسد أو حبس  ويقول الكي هو إما على وجع غائر أو لقطع مادة ككي املاء أو

 ية.البدنفتق وفى كل يجب تحرى اآللة واملحل ويجوز في الفتق في سائر األوضاع 

 

ملبادئ الفتق مطلقا أولى من الجوع وقطع  ءش يال  الفتق(ويقول في موضع آخر )في عالج 

األسباب السابق ذكرها وشد البطن وتقليل الشرب واملرق والجماع والنوم على الوجه ثم 

 واملعي.في الثرب الكي بادر إلى ي

 

 وأردت  الزهراوي:ويقول 
ً
يزيد،  أالأما الفتوق التي تحدث في سائر البطن، وكان مبتدئا

 ، وليكن ما تحرق من الجلد مثل ثلثيه، ثم عالجهفاكِو الفتق منه كية مستديرة على قدره

 لثة.يكوى الفتق بمكواة مثبما ذكرنا فإنه ال يزيد إن شاء هللا ... وقد ذكر بعض األوائل أن 

 

م على الفتق باملداد، وتصّير الخط الذي بالعرض في الجانب األعلى من الفتق، 
ّ
بعد أن تعل

هل والكي األول أس ،والخط اآلخر إلى أسفل، وتترك يدك في الوسط بكية واحدة مسمارية

 وأفضل إن شاء هللا تعالى.
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  :والدوالي طب فصل في القرو في كتاب املختارات في المهذب الدين ذكر وي

 تكاد تبرأ الثرب الفتوق الصفاق التي في الحالبين و  إن القيلة الحادثة عن نزول املعي في

خافة لبرنجين قد يتسعان بسبب؛ سان تنزل فيهما عروق أوعية املني و ألن الثقبين اللذي

ذلك رّبما نجع فيه العالج؛ او النخراق فيسع أن تنزل فيه قطعة من املعي او الثرب ورخاوة و 

. و الى صفاق االنثيين 
ً
 منتصبا

ً
لقولنج على سبيل ما يفعله أرياح ا ورّبما قتلتيكون ممتّدا

ربما و غير نزول معي او نزلت قطعة من الثرب،  وحدها منفي القولون، وربما نزلت الريح 

رّبما و صفاق الخصية كما يكون في املستسقين،  وتجتمع فيبة مائية ترشح النازل رطو  كان

وتدلى  وعظمالصفن في نفسه  وربما غلظأدرة صلبة،  وصلب وصار منههناك لحم  نبت

وامتألت رّبما عظمت العروق أدرة اللحم، و  فأشبهغير نزول جسم او اجتماع لحم  من

راق هو في ثقبي امل االتساع وسبب هذاالي. أدّرة الدو  وتصير منهاتمتلئ عروق الساق  كما

؛ او النخراق وهو اهون كما علمته من سبب الفتق اما لرطوبة غالبة مرخية مخلخلة 

 يبرأ. وهذا البسبب وثبة او صيحة او تزحر خاصة على امتالء 

 

، وسخافة وتخلخلعالمته ما كان عن رطوبة  العالمات:
ً
 قليال

ً
 كون وال ي، أن يحدث قليال

 معه ألم 
ً
 قد ذر فيه امللح ويحس كأن وانفتق ويؤلم موضعهانشق  وكأن شيئا

ً
 .فيه جرحا

  :األدر عالمات

 قد مأل املكان  إذافيحس االنسان اّما املعائي 
ً
 منتفخا

ً
 مزه معوغ ولذا قامحبسه كأن شيئا

 في الثقب فان كان مع ريح قرقر 
ً
ينزل  ما روأكث، وسمع دّويهرفع رجليه وكبسه دخل صاعدا

 من املعي االعور؛ ألنه غير مربوط. 

 وانزل في عمق الخصية وال ينزل ، فيكون أشد ممانعة واعص ى و ياّما الثربو 
ً
أصغر حجما

 
ّ
 بخالف املعائي و  اال

ً
 قليال

ً
نزل الثرب بأسره او جزء عظيم منه يمأل املكان فهو  إذااّما قليال

 عسر البرء.  ءردي

 و  الّريحيو 
ً
 تحت الغمز، يكون خفيفا

ً
 يندفع سريعا

ً
ود يحدث منه القراقر ويع ويدور دورانا

 من غير مزاحمة و هو في االستلقاء و غير االستلقاء سواء بخالف املعائي و الثربي. 
ً
 سريعا

تتمدد و يمتلي فيها الصفن ال في باطنه، و اّما قيلة الدوالي فبامتالء العروق و و قيلة املاء 

، و ما كان في الشرايين فالغمز يبدده بخالف األوردة.التوائها التواًء عنقو 
ً
 ديا
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مل في مكان يحت وال هوكان عن انخراق الصفاق فال يقبل االلتحام،  إذاالفتق  العالج:

، يشدو الخياطة كالفتق في املواضع العالية بل يقّوى باألضمدة املذكورة في باب الفتق 

املعي او الثرب،  ولذا نزل ر هذا الفصل. في آخ أصفعلى ما بالكي عالجه  واقوى العالج

عي او نزل من امل ويعلى ماالحائط  ويضعهما على ويرفع رجليهفينام االنسان على ظهره 

الثرب بالرفق، فان عسر فيجلس العليل في املاء الحاّر او يكمد بخرق مغموسة في املاء 

 ،
ً
 قو  ورفعهما وهّزهما انسان قّوي رجلي املريض  واال اخذالحاّر فان اجاب كان سهال

ً
 هّزا

ً
ّيا

 من لحام 
ً
و نفضه الى قدام فانه يعود، و يشد بالرفائد و العصائب و ال بّد ملا كان واسعا

 به.
ً
 ال يزال مشدودا

 

 عليه وال وال يجامعالحّمام  وال يدخليتّمأل من الطعام  أالينبغي لصاحب هذه العلة و 

حابسة والقابضة والالنافخة الغليظة  ةويتجنب االغذي، وال يصيحيتحرك حركات عنيفة 

 املذكور في باب الفتق. ويلزم الضماد، للطبع

 

يحاّما و   ماء حاّر قد طبخ فيه الشيح ، فيكمد املوضع فيها بخرقة مغموسة فيقيلة الر 

والشراب ة االغذية النافخ ويتجنب صاحبهحتى يعود الّريح،  والسعتر ويترفق بهالفودنج و 

 لين الطبع.يستديم و  الحديث،

 

ا القرو املائي لة وام 
ّ
، فينفض البدن باستفراغ املائية، ويضمد املوضع باألضمدة املحل

ي. االستسقاءللماء وهي األدوية املذكورة في باب 
ّ
 الّزق

 

ا القيلة املائية كانت في األطفال فقد قيل: إن املقل العربي يطلى به بريق االنسان  إذا ام 

 طلية.أاألدوية التي تستعمل املائية و  الصائم فتحلل

ا في يمنة 
ّ
 فال بد من البزل، بأن يبضع املوضع الخالي من الدرز مل

ّ
فان نفعت األدوية ولال

 بمبضع عريض ويستسقي في اخراج املائية. وربما جففت املاء 
ً
الدرز او يسرته متوربا

 ية تبعدهاالخصدقيق مستدير على الصفن بعد ما تلزم  يكوى الصفن بمكوى بالكّي، بأن 

املستدير في مرة واحدة، و رّبما كوي بعّدة مكاوي و رّبما سلخ  املكوى ثم تضع  أمكنمهما 

 الجلد و كوي الصفن نفسه.

 



237 

 

الذي في األربية فهو من الفرائض إذا لم تنجع األدوية املقّوية كي موضع الفتق  واّما

وى ويكفانه يرد  ،واحتباسهالقابضة خاصة إن خيف كثرة ما ينزل من املعي والثرب 

زل معه املوضع ويضيق فال ين يتكمشو املستدير على الفتق لينشف الرطوبات  املوضع

 الثرب.املعي و 

 

 ثم و صفة كّيه 
ّ
أن يعتمد اإلنسان وقتما يبرز املعي و الثرب، بأن يوقف العليل منتصبا

يأمره ألن يتشاغل و يهتز لينزل، ثم تعلم بما استدار عليه بالقلم بشكل مثلث يكون احد 

م بنقطة وسط املثلث، ثم 
ّ
 بتدئتاضالعه ما يلي البطن و زاوية املثلث ما يلي تحت، ثم تعل

وسط باملكوى املسماري، ثم يكوى ما استدار املثلث بمكاوي تكوي املوضع الذي في ال

الحرف، ثم يكوى وسط املثلث باملكاوي العدسية حتى يمأل املكان و يكون عنده من 

 ينشف الرطوبات السائلة بخرقة، و ينبغي أن يكون الكّي في عمق املكوى حتى يبلغ الثرب

 فا فأماالعليل معتدل الخصب، ان كان 
ً
نه يغلظ، لسرعة ظهور الشحم إن كان سمينا

 يتوقع فيه ظهور الشحم و بأدنى الكّي، ولن كا
ً
تمد ال شحم به لهوال مراقه، بل يعن ضعيفا

اه الكراث و امللح املدقوقين و يشد عليه 
ّ
ذلك في معتدلي السحنة، فإذا كوي املوضع حش

غير وق و املح الرفائد واللحام، ثم بعد ذلك تستعمل األدوية التي تبري الكّي مثل العدس

 ذلك.

 

يستفرغ و الجاسية بفصد العليل  ، فينبغي أن يعالج بعالج األورامالقرو اللحميواّما عالج 

امللّينة،  الدياخليون والشحوم والبابونج واملقل وامليعة وبمرهمبزر كتان بالحلبة و  ويضمد

ة.و 
ّ
 القيء الكثير نعم الدواء لهذه العل

 

دها اسهال السوداء وفصو  الفصدج بها دوالي الرجلين، من واّما الدوالي، فيعالج بما يعال

نفسها، وارسال دم صالح منها، ثم ضمادها بدقيق الحلبة والباقلى وبزر الكتان ودقيق 

 .ه.أ يطلى بمرهم الباسليقون ملاعز، ويمّرخ باألمخاخ والشحم و الخطمي واملقل وشحم ا

 

بعنوان التطبيب في البادية أو النار في مقال له يرحمه هللا  حسين زيدان يقول محمدو 

الفتاق؛ معروف بأنه تمزق يصيب األطفال ويصيب الرجال،  عالج الفتاق بالكي: والعطار

 من الغريب أنه يعالج بالكي.
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كان والدي يرحمه هللا يأتيه املصاب بالفتاق وهم كثر كثر باملئات في أكثر من خمسين سنة 

ن عشرين أو ثالثين سنة.. يأتيه الناس وكان يضع أو ستين سنة أنا عاصرت منها أكثر م

ن الخنصر بياملسمار في النار فإذا احمر كواه بين خنصر القدم وفي الحفرة التي تنتهي 

 في القدم كوية بسيطة، وكوية ثانية يرتفع الفتاق. والبنصر

 

، مليس هم من العوام أو البادية بل الكثير من املتحضرين ومن كبار السن أنا شاهدته

وأذكر قصة.. جاء الدكتور معاذ رئيس البعثة املصرية إلى التكية املصرية وكان ناظرها 

 أصيب بالفتاق فبواسطة السيد محمد صفوت أخذه إلى 
ً
 متحضرا

ً
إسماعيل لطفي شابا

أبي وكواه فارتفع فقص القصة على الدكتور معاذ.. أنكرها فأراه الكي وأراه وكشف عليه 

 ق فارتفع الفتاق.وقال نعم كان هنا فتا

 

ملاذا الكي يكون في هذا املكان بين خنصر القدم والبنصر في تلك الحفرة التي بين  

 قد عالجت خمسة أشخاص  األصبعين؟
ً
عملية تمت تشافى منها مئات ومئات، وأنا فعال

ملية أريد هذه الع هللا.مصابين بالفتاق قبل سنوات أكويهم في نفس املكان وقد عافاهم 

 ولو جربها بعض األطباء ليعللوا لنا هذه النظرية كواه... يكشف على املكان الذي أن تبحث

 أ.ه.ويعطونا نظرية لهذه العملية.

 

 يكوى املصاب بأعلى الحبل املنتفخ عند( تورم حبل الخصية وانفاخ حبلهااإلدرة )وقيل 

 . اوية اتصال الفخذين بكيس الخصيةز 

 

 أو على األوردة اليمنى أو اليسرى من الفتق أعلى وأسفل مكان الفتقوالبعض يكوي 

 .باملطرق 
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 البواسيرمرض 

بكيتين فقط واحدة تحت العرقوب بقدر عرض  عالج البواسير عند بعض املعالجينت

ربعة أوالثانية فوق العرقوب بعرض (، ويكون الكوي من الجانب االنس ي )الداخلي إصبع

ر في كال الخنص إصبعوالبعض يكوي فوق  ،)مجربة وثابت نفعها( اصابع في كال الرجلين

 .أيضا القدمين

 
من ى وي الفقرات السفل، والبعض يكالساقينفي منتصف  كيات أربع والبعض يجعلها

من  %80يوما وهي تمثل  60 والحميةالداخل ( وفي وسط الساقين من 4، 3) الظهر

 .وملح من الجماع ويحتمى من كل ما يهيج الدم من لحوم ودهون وحوار  العالج يمنع

 

ويعالج البعض البواسير بالكوي على أسفل االكتاف وهذا معروف عند الكثير والذي 

  الكتفيين.أفضل من  ينأن فائدة الكوي في الرجلبالتجربة يظهر 

 

 فيكون ،الشرج فتحة قرب المصابة جزاءألا بكيفي بعض مناطق الخليج  ويعالج

 وعند ،اةالعلب في ورزة الراس قمة في رزة يوسم كما ، (122)الفجرة في مطرقا الوسم

 وكذلك الساق ومنتصف القدم عقب يكوون ولكنهم ايضا بالكي يعالجونه ءالبد

 والزنجبيل والحلتيت الكركم من مرهماللمريض  يعدون ثم القدم في الكبير االصبع

                                                             
 .وهي التجويف في أسفل الظهر، بالمقعد الجذع التقاء مكانهي  الفجرة (122)
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 وقد المصابة االجزاء علي كمرهم وتوضع كالعجينة تصبح ان الي بالماء يخلطونها

  ايضا. شرابا نقيعه او المرهم ذلك يعطي

 
 

يكتوي كية على : إذا أصابته البواسير  (123)كتاب املختصر الحسن من طبيقول صاحب 

هر ة بين الرقبة والظلص)حلقة الدبر( ، وكية على آخر ح ة ) فقرة ( بين الفقحةلصأخر ح

 بثالثة أرشان مترادفة بعضها فوق بعض . عرضا بليغتان جدا

 

تعالج البواسير كذلك بالكي، وهي احتقانات دموية في  التقليدية:وفي موسوعة الثقافة 

 ويكون الكي في الساق فوق ، وقد تكون داخلية أو خارجية ،فتحة الشرج أو بالقرب منها

 . الكعب
 

ن الخارجية، التي توجد بالقرب موهي نوع من الدمامل  كالبواسير،والنواسير )النواصير( 

وتسبب تقيحات، وتحدث آالم  (فتحة الشرج، أو أسفل العمود الفقري )العصعص

 فسهامع تطبيق الحمية السابقة ن وتعالج النواسير كما تعالج البواسير للمقعدة،شديدة 

 أ.ه.

 

                                                             
 هجري  1172كتاب املختصر الحسن من طب الحبيب علي بن حسن العطاس   (123)
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 حفرة النشوق() حفرة مثلث الكف بين االبهام والسبابهوالبعض يعالج البواسير بالكي في 

وأمراض حساسة الصدر والربو ويزعم البعض أن كويها  صفار،ملرض أبو وتكوى أيضا 

 فقط.والبعض يكوي الحفرة في اليد اليمنى  للبواسير،نافع 

 
 البيادو  الباطل

ن ع من أهالي منطقة وم التابعة المارة الفجيرة سعيد علي محمد الحفيتي عالجاملسألت 

  فقال: الباطل والبيادطريق ولده عن 

م وعالجه يوس ودموع،اعراضه انتفاخ في الوجه وتحمر العيون أو ريح الباطل الباطل 

 مؤخرة الرأس.في وفوق الجبهة والقدمين األصابع في كلتا  على املشط فوق 

 

م يوسأرق وتعب شديد في اليدين وعدم القدرة رفع أي حاجة، إرهاق و اعراضه  :والبياد

 يقول الشاعر: أ.هـ ،في املنتصف اف على عصب االكت

 

 بايٍد حيلهبالهون يا هل الهوى بالهون *** دوكم حمد 

 ليله مع   رهاـــــنه  ايمـــه ***   ون ـو مفتـــوه  هـــــــحيات  زر ــــق

 

 لسيالن الجنس يمرض ا

 الرجلين. في كال بين الخنصر والبنصروعالجه وسم ويسمى أبو خويط 
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 (124)الصفراءالفرازات 

ة يفيد الكي في عالج االفرازات اللزجفي موسوعة الثقافة التقليدية: ذكر االفرازات ورد 

جانبي  وتعالج بالكي في موضعين على ،ذات اللون االصفر التي تخرج من القضيب أو املهبل

الظهر فوق مفصل الورك، ويكون الكي في الجانبين الطرفيين من الظهر، وال يقرب أبدا 

 ،من وسط الظهر، ألنهم يرونه سببا في قطع النسل، وقد يكون وراء ذلك تعليل طبي

 أ.ه. يضاأة، كما طبق الحمية السابقة فهناك مركز لالنتصاب عند نهاية السلسلة الفقري

 

 العقم والضعف الجنس ي

ملعالج مختلفة حسب خبرة ابالكي في مواضع والبروستات يعالج العقم والضعف الجنس ي 

نشيط للضعف والتفي املنطقة الخاصة بالتناسل أسفل الظهر  ، منها كويتانوتجاربه

أيضا قم ، وفي العيمين ويسارمن الفقرات القطنية الفقرة الثالثة والرابعة  بينوتكون 

وهذه مجربة في اخراج السدد فإن املريض قرب الفقرة االخيرة من العمود الفقري  تينيكو 

ر تصلب وشد في الظه يحصل له خروج صديد مع البول خالل ثالثة أيام وقد يحصل له

  .لقرابة أسبوع

 

وأسفل الكعب وفي منتصف الساق  العانةبداية شعر  فوق السرة  أسفلوالبعض يكوي 

مع االمتناع عن معاشرة ، في منتصف الفخذ من الجانب االنس يومن الجانب االنس ي 

اطعمة منشطة ومقوية تساعد املريض على  ، ويوص ى املريض بتناول يوما 30الزوجة ملدة 

استرداد كامل قدرته، وهي عبارة عن وصفة مركبة بطريقة ما من الزنجبيل والزبد 

 فل بحيث يتناولها املريض كل صباح.والعسل االبيض اضافة الى بعض القرن
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 مرض البروستات

من االحتقان والبعض يسميها  " أم الحقن"في الطب الشعبي ويسمى  حصر البول  مرض

البولية، ك املسالالبروستات، أو وهو احتباس البول ويرجعونه الى التهابات في أم الحقى ، 

كر بتناول منقوع املرة واللبان الذوتعالج أيضا العاقول، ويعالجونه بماء طبخ فيه شجر 

ضا حبوب ، وأيواملفيد املشهور لعالج البروستات حب القرع العسلي ،)علك مر( والحلتيت

 . لقاح النحل

 
لى بحيث يكون عة كان الحصر بسيط يكوى كوية واحدة تحت السر  إذا أما العالج بالكي:

يكوى ثالث كيات فشديدا  بهاااللتكان  إذااما ،  حافة أو أعلى من شعر العانة بقليل

الظهر  في أسفلكوية على آخر فقرة ويمينه ويساره و  في نفس املوضع السابقطويله 

 واللحم األحمر، الدم والجماع،كل ما يثير  أربعين يوما منالحمية و  الساقين،وداخل 

 لح.وامل والحوار، والزيوت،

 

 
،  تسخين قطعة من الطوب ووضعها بين فخذي املريض (125)ومن عالج احتباس البول 

 وتناول لحم القنفذ وشرب حساءه.

                                                             
 الطب الشعبي ودوره في االنساق العالجية  (125)
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اب واألعش الحجامةبالتمريخ و  األمراض الباطنيةعالج أخرى لق زيد من الشرح وطر مل

 "عالج األمراض الباطينة بالطب الشعبي" ا بالتفصيل في كتابيطرق أخرى ذكرتهو 

  :وروابط أخرى  وموقع األرشيف من موقع الطب الشعبييمكنك تحميله مجانا 
https://archive.org /     http://cupping.khayma.com 

 

http://cupping.khayma.com/
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 األطراف اليدين والقدمين أمراض

 وأوجاع الورك النسا عرق 

سا:  ِ
ّ
 الكعب.عرق من الورك إلى يقول ابن منظور في لسان العرب الن

اُج:  جَّ ْفِسه.الزَّ
َ
 إلى ن

ُ
َسا، ألنَّ الش يَء ال ُيضاف

َّ
ُقْل ِعْرُق الن

َ
 ال ت

صمعي: 
َ
ْبِطُن الفخذين ثم يمّر بالُعْرقوب األ

َ
سا ِعْرق يخرج من الَوِرك فَيْست

َّ
ى يبلغ حتالن

سا بينهما الحافر
َّ
ْحَمَتين عظيمتين وَجرى الن

َ
قت فخذاها بل

َ
ل
َ
، فإذا سمنت الدابة انف

ت الدابة اضطَرَبت الفخذان وماواستبا
َ
سا، ولنما يقال ن ، ولذا ُهِزل

َّ
ِفي الن

َ
تان وخ

َ
َبل َجت الرَّ

سا
َّ
سا، يريد موضع الن

َّ
ُق الن

َ
ش

ْ
، والعرب ال تقول ِعْرق النسا كما ال يقولون ِعْرُق ُمن

ْبَج 
َ
َحُل واأل

ْ
ك
َ
سا واأل

َّ
ْبَجل، إنما هو الن

َ
َحل، وال ِعْرق األ

ْ
ك
َ
 عنهل ... وحديث سعاأل

ّ
: ٍد رض ي َّللا

ِم   الدَّ
ُ
ية َعَبْت َجّدِ

َ
ث
ْ
ساُه فان

َ
ْعُت ن

َ
ط

َ
ْت، ويروى َرَمْيُت ُسَهْيَل بن َعمرو يوم َبْدر فق

َ
ي سال

َ
، أ

ْت 
َ
َبَعث

ْ
 هـ..أفان

 

الت وكلما ط الكعب، الفخذ الىِمن َمْفِصل الَوِرك، وينزل ِمن خلٍف على  يبتدئوجٌع فهو 

 
ُ
ِخذ

َ
ه، وُتهَزُل معه الرجُل والف

ُ
ه، زاد نزول

ُ
 .مدت

 

هناك أنواع من األمراض واآلالم التي يسببها أكثر من و  هو مرض غير االنزالق الغضروفي،و 

 النسا.الغضروفي كلها يطلق عليها عرق  االنزالقمرض وهي شبيهة بأعراض 

 القطنية "" يبدأ األلم من الفقرات  الغضروفي. االنزالق* 

 " يبدأ األلم من الورك "الوركي.* التهاب في العصب 

 " يبدأ األلم من الورك "الوركي.* التهاب في مجرى العصب 

 " يبدأ األلم من الورك " الورك.* التهاب وتراكم الكيميوس في حق 

 * متالزمة العضلة الكمثرية " يبدأ األلم من الورك "

 األعصاب.القريبة من  * تجمع الدم في عروق القدم وخاصة

 

الوجع يعرض من الورك إلى القدم كالقضيب املمدود فإنه امتالء  في الحاوي:يقول الرازي 

 عرق الورك من الدم وشفاؤه استفراغ ذلك الدم.
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ومن أفضل عالج الورك نفض الجمد بما يقلل فضوله ويقلل غذاءه وينقيه. قال:  ويقول:

ولذا كان الفضل حارا يخالطه رياح فأنا نقطع بعد قطع األكحل العرق الذي عند خنصر 

القدم وبعض عروق القدم الظاهرة. والطعام باألدوية القيء عجيب جدا لوجع الورك 

قال: ومن شرب لوجع الورك األدوية الحارة فصار  فعّوده القيء أوال بعد الطعام الورك

 لدم.االفضل ناشبا في وركه فإنه ينفعه أن يجحم على الورك والحقن القوية التي تخرج 

 

أن صاحب وجع النسا الذي يعرض من أجل كثرة الرطوبة البلغمية في الورك  ويقول 

يف تلك ر إلى تجفوتنخلع فخذه ثم تعود إلى موضعها فتضمر وتنتقص فخذه إن لم يباد

مفصل الورك كيما تنفذ تلك الرطوبات البلغمية وتشتد  ى الرطوبة بالكي ويجب أن يكو 

بالكي رخاوة الجلد في املوضع الذي يقبل منه املفصل تلك الرطوبة وتمنعه النقلة عن 

موضعه فإن مفصل الورك إذا لبث مدة منخلعا من كثرة الرطوبة ودام ذلك حدثت من 

ال محالة ويتبع ذلك ضرورة إال تغتدي الرجل على ما يجب فتضمر لذلك قبل ذلك عرجة 

 وتنقص كما يعرض لسائر األشياء التي تعدم حركاتها الطبيعية.

 

افصد في هذا الوجع العرق الذي عند إصبع الرجل الصغرى وأخرج الدم  قال:جورجس 

يء الوجع فال ش عشية أيضا فإن لم يقلع ذلك فافصده عرق النسا ومن كان يتعاهد هذا 

 الساق.أصلح له من الكي واحدة على الورك ثم أخرى على الفخذ ثم على 

 

  النسا.الكي على الورك ينفع عرق  قال:أفيذيميا 

 

 وهو اتساع قال: ينجع.توضع املحاجم على املوضع الذي  النسا:شمعون قال في عرق 

لم  فإن قال:هذا العرق وامتالؤه من الدم املراري متى كان دم الجسم مراريا وأما من بلغم 

كيه ان تكويه كية على الورك حيث يحس بالوجع وفي الفخذين ، و و فأكوهيسكن الوجع 

حيث يحس بالوجع ذاهبا مع ذهاب الوجع وفي الساق كية حيث يحس بالوجع في الجانب 

 تحت الكعب وكية دقيقة عميقة في رأس األصبع الصغرى فانه يبرأ.الوحش ي وكية 
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وجع الورك يكون من " فساد " الصفراء ويكون من كثرة القيام في  :وفي موضع آخر يقول 

الشمس فتجف لذلك رطوبة الورك. وينفع من وجع الورك قطع العرقين اللذين عند 

ذلك  لم ينفع قال: فإن املحللة،ال ثم خنصر القدم والحقن والحمام واألضمدة امللينة أو 

كوي على العصب الذي في الظهر إلى جانب الكلية وعلى الفخذين أربع كيات وعلى 

الركبتين أربع كيات وعلى كل ساق بالطول موضعين وأربع كيات عند الكعب وأربع على 

 أصابع الرجلين أ.ه.
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قد ينخلع رأس الفخذ والعضلة من خارج  املفاصل:في الخلع ووجع  أيضايقول الرازي و 

لكن ألنه يصير إلى تلك النقر رطوبات ينبغي أن يكوى في هذه املفاصل ليجفف تلك 

 لكي،االرطوبة التي في تلك النقر بالكي فإنه أبلغ ما يكون في تجفيفها ويعسر تجفيفها بغير 

ويكسب الجلد واملفصل بذلك قوة بعد ذلك للشد 

 بعد ذلك هذهاملتولد في موضع ال
ً
 كي فال يقبل أيضا

فإن كان املفصل ينخلع مرة بعد أخرى  الفضول،

 هبسهولة لرطوبة قد مألت الحفرة وبلت رباطات

وأحذر مجاري األعصاب ورؤوس  الكي،فاستعمل 

 املفاصل.العضل والربط وشر أماكنها 

 

 وهفأكوخشية انخالع الورك  لورك:اويقول في وجع 

ضع أو أربعة وال تدع موضع على الورك في ثالثة موا

الكي أن يلتحم سريعا بل احفظه باألدوية املفتحة 

األكالة أياما كثيرة حتى ينصب منها صديد كثير فإذا 

ي وف فأدملهاانصب منها صديد كثيرة فعند ذلك 

الجميع من التدبير فالتلطيف وأعن بسرعة الهضم وجودته وترك التملئ واملسكر 

 أ.ه. عاموالجماع والحركة بعد الط

 

وينفع من عرق النسا ان كان صاحبه كثير اللحم قطع العرق  وفي فردوس الحكمة:

القريب من الخنصر وان كان من الجانبين "قطع من عرق الخنصرين" جميعا ويعالج 

املاء املطبوخ بالحرمل والخردل، ولن لم ينفع ذلك نفع  وصببالحقن ودخول الحمام 

الكي على العصب الذي في الظهر إلى جانب الكلية وعلى الفخذين أربع كيات وعلى الوركين 

 ، وأربعالكعبوأربع كيات عند  كيات،أربع كيات وعلى كل ساق بالطول في موضعين أربع 

 أ.ه. بين أصابع الرجلينت كيا

 

ل فصمن موضع امل ی کو یان  يفيه األدوية فينبغ عإذا لم تنج السِبيل:وفي فاكهة ابن 

 هناك.تعميقا صالحا ليجفف الرطوبات التي  الكيويعمق 
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الناس من يكوى ثالث كيات من خلف على عمق التفاحة وكية أخرى فوق الركبة  ومن

 اللحم.ب من خارج على موضع ععلى ظاهرها وكية أخرى فوق الك

 

لة شبيهة بالقدح وقطرها نصف شبر ويكون غليظ شقها قدر نواة آالناس من يتخذ  ومن

تخذ لها وي عقد،التمر في داخلها مثلها وأخرى ثالثة ويكون ما بين كل اثنين منها مقدار 

راسه بالنار حتى يحمر ويوضع على حق الورك والعليل مستلق على  ىمقبضا طويال ويحم

مستديرة في مرة واحدة ثم يضمد بالسمن حتى تسقط  اتیک أربع ی کو یالجانب الصحيح و 

وال القرح أن يندمل سريعا ويضمد باألشياء الحريفة حتى يسيل منه صديد  كريشة،خشال

 أ.ه.ادمل القرحة وهللا الشاف ففإذا سكن الوجع  كثير،

 

كان وريدا ممتلئ باألخالط فإن عالج وجع عرق النسا يكون بفصد العرق الذي عند  إذاف

 فصد عرق النسا عندالم يقلع ذلك الوجع ف منه، فإنإصبع الرجل الصغرى واخرج الدم 

ومن كان يعاوده هذا الوجع فال ش يء أصلح له من الكي  الكعب،الجانب الوحش ي من 

 قرب ما بينوالبعض يزيد اخرى  ،واحدة على الورك ثم أخرى على الفخذ ثم على الساق

 االهم.وهذه هي  خنصر وبنصر القدم

 

  :وفي املختار في الطب للبغدادي

أما عرق النسا، فهو عرق ممتد عند الكعب في وحش ي الرجل يفصد في وجع النسا و 

صاحبه قائم قد وضع وهو غاية في ذلك وهو عرق ممتد في طول الرجل يفصد و والورك، 

.، وقد ربط فخذه و ناتئش يء رجله على 
ً
 ساقه بالنوار فانه يخفى في الناس كثيرا

 

ند عيخرج منه دم غليظ بارد في املاء الحار ليسهل خروج دمه و ربما ترك املفصود رجله و 

 ربما د بعض شعبه التي في ظهر القدم، و فصاللمس وربما لم يظهر للفاصد، و 
ُ
ت ك ويَّ

 .فيه الفصدالشعبة فناب الكي فيها في بعض األحوال عن 

 

مل يكون املكوى دائرة تشتلكّي، و نجع فيه االدوية يستعمل الم ت إذاوجع الورك وبقول : 

ف بالكي الرطوبة و ال 
ّ
على حق الورك في وسطها دائرتان يكوى بها في نوبة واحدة حتى ينش
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، ل و يبرأمن ليسيل كل ما في املفصيترك حتى يندمل بل يترك عليه البصل املخبص بالس

 .لن كان بصاحب وجع الورك بواسير يسيل الدم منها، فانه ينتفع بسيالنهو 

  

د قيكوى في ثالثة مواضع حق الورك وعند الركبة وعند الكعب، و  اّما عرق النسا فقدو 

مأبض الركبة فصده عظيم يفصد فيه عند الكعب في أغلظ عرق في وحش ي القدم، و 

ر يلف من الفخذ الى قريب الكعب وانالنسا بأن يشد املفصود بفصد عرق النفع، و 

العليلة و هي مشدودة بالنوار على ش يء ناتئ  يفصد املريض و هو قائم قد وضع رجلهو 

 و حتى يظهر العرق ثم يفصد 
ً
يمّرخ الورك والرجل جميعها بحذاء الكعب و يرفع قليال

ق ق الذي قد فتبزيت االنفادهن الزنبق ودهن الرازقي و و بدهن القسط و دهن الناردين 

ى باالمراق الحمصّية، ويحذر ن، و الفربيو فيه الجندبيدستر و 
ّ
ذ منها االلبان وما يتخيغذ

ر زيرباجات صافيالعوالفواكه والبقول والثرائد، ويقتصر على لحم الدراج والقبج والقطا و 

 االبازير الحاّرة.واسفيدباجات وشوايا ومطنجنات باملّري والخل و 

 
فان املفاصل كما علمت يتصل بعضها ببعض بزوائد  واما الخلعويقول في موضع آخر: 

سبب و  ،ج زوائدها من نقرها فقد انخلعتا عرض لهذه املفاصل أن تخر تدخل في نقر فاذ

الخلع؛ اما حركة عنيفة ممدة للعضو خالعة اياه كما يكون في الحركات العنيفة؛ أو غلبة 
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دفع  أو للعصب فيرطوبة مزلقة ألحد العظمين عن اآلخر كما يعرض للورك في عرق النسا 

انخالع كاسترخاء ربطه وفلق زائدته في موضعها. و من غير قد يطول العضمواد القولنج، و 

عرق النسا فانه قد ينخلع  كأصحابمن الناس من هو شديد االستعداد لخلع عضوه، و 

وفي  ،ال أن يكوى فتنشف رطوبته املزلقةيتكرر فيه إبأدنى عالج و يعود سريعا الورك و 

يضمد ئب و الخلع فُيرّد املفصل إلى موضعه وُيعّصب بعصااما  موضع آخر يقول:

 باب الكي ي ذكره فيباألضمدة املجففة القابضة، فاْن لم ينجب كوى بمكاوي دقاق كما يأت

 أ.ه.

 

 نقطيا على مسار األلم قد تصل الى 
ً
بتداء من اكوية  14ومن املعالجين من يكوي كيا

في  القدم واثنتين أسفلواحدة في  كيات 7ومنهم من يعمل  القدم،الفقرات الى أسفل 

بين ن يكوي ومنهم م الوحش ي،كلها في الجانب في الورك  واثنتينفي الفخذ  واثنتينالساق 

واحدة وفي منتصف الساق واحدة وفي منتصف الفخذ واحدة وفي زر  الخنصر والبنصر

والبعض يكوي زر الورك وهي الحفرة التي في الورك  كيتين،الورك واحدة وأسفل الظهر 

 .متقاربة كياتثالث 

 
 

بي ذكرتها بالتفصيل في كتا الفصدعرق النسا بالكي و زيد من الشرح وطرق عالج مل

 يمكنك تحميله مجانا من موقع الطب الشعبي" عالج عرق النسا بالفصد والكي"

  :وروابط أخرى  وموقع األرشيف
https://archive.org          http://cupping.khayma.com 

  

http://cupping.khayma.com/
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 البارد رق العِّ 

عالجه و وربما الى اسفل الرجل، في الرجل ِمن َمْفِصل الَوِرك يصل أمله الى الفخذ أو شد ألم 

 الباردةقيل و  ،)أسفل الشظيه( الثنةمما يلي  الفخذعلي أفي الخفقة في ) يكوى( بأن يوسم 

الباردة ورم بالساق او الفخذ ليس فيه دم أو صديد وعالجه ف البارد،وربما هو مرض غير 

 .بمطرق أن يكوى أسفل الورم 

 
 الفرك عرج

العالج  يكون  ،نوع من االم الروماتيزم تصيب االنسان في ساقه وهو من انواع عرق النساء 

 .(بين الخنصر والبنصر) الرجلينبالوسم رزة عند اصابع 

 

 العنكبوت مرض

ينه(ويسمى أيضا  
ّ
 ما تصيب  )الش

ً
 ويبدأ، اصابع اليد أطرافوهو نوع من األورام التي غالبا

وهو شديد األلم وخطير فربما "يعيب  اإلبهام،بجرح بوسط الكف أو باإلصبع األوسط أو 

 لكفاواحد على عرق نابض يوجع في أدنى  باليد،األعصاب" وعالجه الكوي في مكانين 

 يقرأم ث التسمم،مع الكبو ضد  النابض،م على العرق والثاني حول اإلبها املفصل،حول 

 عليه من القرآن عدة مرات آلن أكثر حدوثها بسبب النفس "العين".

 

يعجل بشفائها بإذن هللا على حين الطب الحديث يقوم بتغيير وتعقيم وتقشير  فالكي

 وليالي، مواضع االلم عدة مرات قد يصل الى العظم، و 
ً
ي الك أماو يطول امد الشفاء اياما

 يوقف االلم ويعجل بالشفاء بحول هللا.

 



253 

 

من  ويكوى في العرق البارز القريب نقطي(طريقته أن يحاط بالكي )و الكي ب اعالجهوقيل 

 .القرحة

 

من  العنكبوت :في اململكة العربية السعودية (126)الثقافة التقليديةوفي املوسوعة 

مامل الحادة ال تصيب إال مفاصل اليد أو الرجل دالمراض املعروفة ، وهو نوع من الا

 ولذلك تسمى الشينه . 

 

وعالجه أن يدق الرشاد، ويطبخ، ثم يصب به على الدمل، أو تشوي بصلة، ثم تفرغ من 

الداخل، وتدخل اإلصبع فيها وتوضع على الدمل حتى ينفجر. ومتى انفجر الدمل وجب 

حبة مثل حبة الذرة البيضاء، فإن لم  عصره جيدا حتى تخرج بيضته أو املواته ، وهي

وغالبا يعالج العنكبوت بالكي على العضو املصاب في مكان  ، تخرج تجددت العنكبوت

 يعرفه املعالج، فإن كانت العنكبوت في أصابع الكف كوي على عضلة عضده، فإذا لم يكَو 

 غر في ذلك العضو بجعله شبه مشلول.املريض أصيب بالصبه وهي ِص 
 

طقة الوسطى يسمى أيضا الشينه؛ وهو نوع من الدمامل ينشأ تحت الظفر شديد وفي املن

األلم وقد يصيب األصابع وخاصة اإلبهام، وربما يؤدي إلى إنفصال الطرف العلوي من 

 أ.ه. بكي املصاب في عرق معين في العضداألصبع، ويعالج 

 

 :(127)الخريف ز عبد العزيالشيخ األديب  يقول و 

احدى اصابع يدي منذ سنوات مضت بما يسمى بالعنكبوت فحاول االطباء  اصيبت

 الذهاب ال، معالجته فلم يفلحوا
ً
ين بصحبة شخص ى )املعالج بالكي(واضطررت كارها

لإلمساك بي عندما يحين الكي في عضدي، وبعد ما رفع آلة الكي سكن األلم في الحال 

 وجيزا حسب توجيهه وار 
ً
 وقتا

ً
 شفيت بحمد هللا. دشاده وقواستمررت محتميا

 

                                                             
 .147العضوية والنفسية  صفحة  واألمراض اإلصابات -الثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية   (126)
 األساليب الطبية في الجزيرة العربية (127)
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 الداحوس

فر بثرة تظهر بين الظوهي )الدملة البكتيرية(  الدويحس )أبو ماصخ(، الداحس :الداحوس

واللحم فينقلع منها الظفر، وقيل هو مرض يصيب أطراف األصابع نتيجة جرح تحت 

ثم  رالظفر بسبب القص الخاطئ أو عبث الطفل في التراب، يعالج بالبصل يشوى في النا

 د. ج ما بداخله من صدييوضع رأس االصبع املصاب بداخله ثم يربط بوضع يسمح لخرو 

ج بالكي من فوق املرفق، وكان عالج احوس)الد وقيل
َ
م اإلصبع فكان ُيعال ( وهو تورُّ

ّيِ البصل ثم 
َ

ل، أو وضع عجينة وملح أو تمرة يالدمامل يتم عن طريق ش  وضعه على الدمَّ

ل   لسحب محتوياته.ورشاد فوق الدمَّ

 

 
 :يقول محمد حسين زيدان في مقال له بعنوان التطبيب في البادية أو النار والعطار

ة، ملوخية ناشف ،فرغ القيح بدواء العطار ،تآكل إصبعي ،أصبت بداحوس في إصبعي

يعني لصقات يضعونها ويطببون بها.. يستوي الداحوس وينفقع ينزل القيح لكن ، وغيرها

 12فوالدي يرحمه هللا كواني على ظاهر يدي وأنا صغير عمري  ،نه ميتبقي األصبع كأ

 سنة في اليمنى بعد ذلك وأنا كبير في اليسرى، وانتهى بالشفاء.

 

 أم أعصيبة مرض

والعصيبة هي تصغير للعصب وام عصيبة مرض يصيب اليد او الكف حي تتشنج عروق 

والحركة مصحوبة بألم او عصب الكف مما يجعلها مشوهة الشكل عديمة الفائدة 

 الكي.وهذا املرض ليس له دواء اال  ،شديد
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 الشقراء مرض

 (129)، يقول القويعي(128)السوداء وهي نوع من أنواع اآلكلةغدة سرطانية وتسمى  إنهاقيل 

وقد يكون على ظهرها « القدم»هي مرض خطير يخرج على هيئة قرحة في باطن الرجل 

كي النقطي( حولها باليحاط )خاصة  بالكي وذلك بطريقةولكن في األكثر في باطنها وعالجها 

 ،أقرب عرق بارز بالقرب منها ( )  وعلى عرق معين يعرفه املعالج الشعبي ذو الخبرة

والشقراء حسب ما علمت وكما وصفتها لكثير من األطباء هي قريبة من مرض السرطان 

اذ هي ورم خبيث وقد يكون للكي أثر في عالجها  ،املعروف لدينا اليوم نسأل هللا العافية

 .أ.ه وذلك في البداية

 

 مرض الروماتيزم

 والتكميد )التسخين( التدفئة الهندي،عود القسط  وعالجه بشرب نقيع الريحويسمى 

 بالكي.تأخر كان يعالج  والعضالت، ولذاعلى النار حتى يلين العصب 

 

 أوجاع املفاصل

س فإن الكي أعمل في يب ،مفاصله ي ن كان وجعه باردا فليكو م :في الحاوي  يقول الرازي 

املفاصل ويجب في ابتداء العلة أن يضمد ما فوق الوجع ملنع التحلب بالقوية املنع ولن 

كان في الزند فأطل الذراع ولن كان في العقب فالساق ومتى أزمن الوجع وكان الجسم نقيا 

واألدوية املحمرة نافعة في الوجع البارد وأما األوجاع الحارة  ،والخردلفالطالء بالحرف 

 .دالفصفأول تدبيرهم الهدوء والراحة ثم الحقن اللينة وتقليل الغذاء جملة والقيء و 

 

 الركب أوجاع

، الذي نياملعالج بالكي غالبا ال يفهم كثيرا بتفصيل أنواع االمراض التي تصيب الركبت

ض يشتكي من ألم في ركبته أو كال ركبتيه والنتيجة واحد العالج أن املرياملعالج هو يفهمه 

 ولكن قد يتطلب االمر الكي في أسفل عقب املريض فقط أو حول ركبتيه أو حول ، بالكي

                                                             
بية  كتاب التنوير في االصطالحات الط )انظرمثل النار  ولحراقهاآلكلة قرحة تحدث وتأخذ في أكل اللحم وتسويده    (128)

 ( . 66القرن الرابع هجري صفحه  أطباءأبي منصور الحسن بن نوح القمري من 
 ، بين قوسين ليس من كالم القويعي.139علي القويعي صفحة  زكتاب تراث األجداد ملحمد عبد العزي (129)
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ذلك و ومنهم من يكوي موضع األلم فقط، ومنهم يكوي كيا نقطيا ، الركبتين وأسفل العقب

ي هفي العموم ع الكي ألوجاع الركبة املعالج ، وأشهر مواضوطريقة فهم واجتهاد  بحس

 .أربع كيات حول الركبة ويسمونها عيون الركبة
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 )الوثي( (130)الرضضمرض 

أو التواء يحصل في املفاصل  سقوط أو ضربههو رض الجسم بغير كسور مثل الرضض 

ه وعالج القدم،وغالبا يكون في مفصل  ،أو الخلع الفسخأو الفكك أو ويسمى الفك 

 لىي عمثل الك :)وهو مفيد للغاية وقيل باملثلويعالج بالكي على موضع األلم ، (131)باملله

عملية الكي بالنار في شفاء املريض من  تنجح(، ويعني أن األمر ناجح كما الفكك

 "املشع واملصع وامللعأنظر أيضا "القدمين. التي تحصل في مفاصل  االنزالقات

 
ينبغي في : فهو أصعب األعالل بعد الكسر، و (132)وكذلك في عالج الخلع في الحيوانات 

مداواته أن يرد العضو املخلوع إلى موضعه إن كان يمكن رده، ثم يبادر بالجبار القابض 

ليه ، ثم يترك عحل عنه الجبار، و تغير عليه غيرهأيام، ت بعةالقوي الكامل ... ثم بعد س

الخلع  ذلك ثالثين يوما إلى أن يرد ثالثة أيام و يغير عليه بعد كل ثالثة أيام مرة، يفعل به

ج ولم يسكن العر  لم يهدأو  ملم يلتح ... ولن رأيته بعد الثالثين يوما و يشتد موضعه

الوجع، فاكوي املوضع املخلوع بالنار بعض الكيات التي تصلح له، ثم اتركه بعد الكي و 

دة فال عد هذه املهو منتهى مدة الخلع، فإن لم يبرأ ببعة أيام ليستكمل أربعين يوما، و س

                                                             
ق الساق أعلى منطقة الخف سواء السا تكوى  :املشش يقابله في عالج الحيوانات في الطب الشعبي مرض يسمى  (130)

 نتيجة الكدمات أو الصدمات. لتي يحصل فيهاأو الخلفية وتستعمل في حالة التهاب األرجل  األمامية
فوق رمل نظيف فإذا حمي الرمل أبعدت النار والفحم وحفر في الرمل حفرة  يعمل نار الفحم أو الخشب امللة: (131)

ابه وعضالته ثم تلين أعص الرمل،حتى يبرد  الدافئويجلس املريض بوسطها ويدفن بالرمل  يضع املريض يده أو رجله أو

 ويخف وجعه ويشفى بإذن هللا. والتهابه
 والعشرون.الباب الحادي  143 صفحه- 2 مجلد-و الزردقة املعروف بـ "الناصري"  طرةیفي الب نيکامل الصناعت (132)
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  خير ال فيه و ال ترتجيه.

 
 كما هو موضح في الصورة .باللذع ويكوي بعض املعالجين املزوع والرضض والتمزق 

 
 الصبةمرض 

عند ه بعدحصل كسر في اليد او الرجل وجبر الكسر وانجبر يحدث  إذاالصبب أو الصبه 

يكون بسيط ثم يشتد وتكوى اليد في املرفق  البدايةفي  واضح،البعض ضمور وضعف 

 مريض.ورأس الكتف وتختلف املواقع وتزيد وتنقص حسب حال كل 

 

 بعباإلصينظر في محل االلم ويجس  املكسور،غير أما كوي الشعر أي العظم املشعور 

والخبير بالجس من املعالجين يستطيع أن يحدد مكانه خصوصا في املواضع التي ال يكون 

 عفوق موضويكون الكوي على  أيضا،ويشعر بموضعه املريض  العظم،م فوق فيها لح

 الشعر.
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 اللحم سمار م

نسيج صغيرة في الجلد من  ساحةم( السمكة عين ،الكالو ،القدم )مسمار  لحممسمار ال

أملا  ويسبب، وينشأ في الغالب أسفل القدموله أحجام مختلفة، ميكة س لحمي بعضه

ار حتى على الن اوعالجه بكويه بمكواة مسمارية بعد احمرارهموضعا في كثير من الحاالت، 

 .ويشعر املريض بشدة حرارة الكي أكثرهتأكل النار و صل الى عمق املسمار ت

 
 

 الثالول 

الكي من أنجع الطرق لعالج الثآليل  أن (133)املوسوعة الشاملة للثقافة التقليديةورد في 

ماش من قطعة قوتسمى الثواليل والهذاليل أو الخيالن ، وطريقته سهلة جدا حيث تفتل 

، ثم تشعل من أعالها ويثبت جزؤها السفلي على )عطبة( النوع الخشن على شكل سيجارة

جسم  ظهوره علىأول ثؤلول بدأ  عادة و الثأليل أو أبو الخيالن، ويكون أكبر ثؤلول، وهو أب

وعندما تبدأ لفة القماش في االحتراق، يشعر املصاب بلذع النار ، الشخص املصاب

عندما تقرب اللفة من نهايتها وعندئذ يقشط الثؤلول بسرعة، ليوقف ألم الحريق، حيث 

                                                             
 .257حة الشعبية صف - املعالجات طرائق-السعوديةاملوسوعة الشاملة للثقافة التقليدية في اململكة العربية  (133)
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 بعد ذلك يكون  ،ينزف دما أسود اللون. ويمكن ذر رماد لفة القماش على مكان الثؤلول 

 ئة جرح عادي ال يلبث أن يشفى ويتقشر. الثؤلول على هي

 

وبعد حوالي عشرة أيام من قشر الثؤلول الكبير يقوم املصاب بحك الثآليل األخرى 

بإصبعه، فتزول بسرعة متناهية، وكأنه يقشر شيئة الصقا بيده . وهذه الطريقة منتشرة 

تى يبدأ مرة حفي بعض مناطق الجنوب. كما توجد طريقة أخرى، وهي كي الثؤلول األكبر بج

الدم األسود ينزف منه، وينتهي تماما ثم زال الجمرة، ولكن الشخص املصاب يتألم كثيرة، 

 وال يحتمل رؤية الجمرة توضع فوق جلده مباشرة، فضال عن حرقها له.

 

فإنها تؤلم إذا مشت أو حركت وعالجها هو القطع وذلك  (134): أما املساميريقول ابن عميرة

أن نحب أن يشرح حولها الثالول واملسمار ويجذب بمنقاش جذبا جيدا ويقطع بمبضع 

أو بعمادين ويستأصل قطعة لئال يعود، ولن أردت أن تأمن عوده فإكو أصله بمكوى قد 

اد حصلها بمكوى أو بدواء حمي حميا جيدا بالنار. وأما قطعها بالحديد واستئصالها وكي أ

 أ.ه. أسرع لذهابها وآمن من عودتها

 أمرض أخرى 

 عالج المراض الجلدية بالكي 

طبة وهذا بالعبالكي املباشر ...الخ والبهاق الصدفية والحبوبك تعالج االمراض الجلدية 

يعين ، ويجتهد البعض و حولها وفي وسطهاوالبعض بالكي النقطي  واألفضل،هو االنسب 

العظمي قرب املرفق وآخر في القدم فوق الكعب بأربعة أصابع  املنخفضموضع في اليد في 

أو بخيط ي بكوي نقط، وقد تكوى في املنتصف بين االنس ي والوحش ي ويكون الكوي خفيفا

الساق أو فوق املعصم حسب مكان منتصف على شكل حزام حول منقوع بزيت حار 

، وللبعض يكوي على ظهر الكف أو القدم إذا كانت القروح في حات الحبوب والتقر 

 .االصابع

                                                             
 .162صفحة  -النملة املسامير و قطع الثواليل و  138الباب فاكهة ابن السبيل الجزء الثاني   (134)
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: وهو مرض يصيب الجلد ويكون على في الحيوانات جرب الشقاقوهذا شبيه عالج مرض 

شكل تشقق جربي في الجلد وعالجه الوسم بواسطة التحييل على اليدين اي الوسم 

 بشكل دائري.

 

 اللشمانيا )املستكوية(مرض 

واملستأكلة، حبة كادمل أكثر ما تظهر على الوجنات ويصعب  اآلكلةوتسمى  (135)لشمانياال

وتسمى حبة حلب أو حبة بغداد وفي العراق باسم األخت، وتسمى البداة ، واألبدة  ،عالجها

عندما والنويرة في حائل، تسببه ذبابة الرمل، ف وتسمى أيضا باآلكلة في املنطقة الجنوبية،

لسعة ذبابة الرمل وخاصة في االماكن املكشوفة مثل الوجه والذراعين يتعرض املريض ل

وبعد حضانة تستغرق عدة أسابيع تظهر حبة حمراء على الجلد ثم تكبر حتى تكون 

وتسبب تآكل وحكه مؤملة ،  ،مسطحة وتتطور حتى تكون على شكل قرحة على الجلد

و دهن ، أوتعالج بالخل وامللح،  ناء واملره تعجن وتوضع على الجرحوكانت تعالج بالح

املنطقة املصابة بعصير الصبار أكثر من مرة في اليوم وتكرر العملية عدة أيام الى حين 

توضع حديدة حارة جدا على وطريقته أن  "قطران الحنطة"وأفضل عالج لها هو الشفاء، 

 وتشفى بإذن هللا يوضع منه على القرحةو الدهن )القطران( الحنطة حتى يخرج منها 

منهم من و  بالكي النقطي حول القرحة فقط وال يكوى في وسطهاوأحيانا يعالجها البعض 

  . يكوي عليها بالعطبة 

                                                             
ه ًعا، وتعد املناطق املكشوفة من الجسم كالوجوهي األكثر شيو اللشمانيا الجلدية:  -اللشمانيا لها عدة أنواع منها:  (135)

واألطراف هي األكثر عرضة لإلصابة، وتظهر اإلصابة على شكل تقرحات دائرية حمراء يخرج منها بعض الصديد، وعند 

لشمانيا االحشاء، أو اللشمانيا  -سم .  2 – 1إزالتها تظهر بشكل غائر ويصل حجم هذه التقرحات أو الحبة من 

شمانيا الل -ث إن هذا النوع يصيب األحشاء الداخلية كنخاع العظم والكبد والغدد الليمفاوية والطحال. : حيالحشوية

 : تصيب منطقة األنف حيث تظهر التقرحات في األنف مع إصابة األغشية املخاطية في الفم.املخاطية
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 مرض املستشرية

املستشرية مرض جلدي على يبدأ على شكل دائرة حمراء ثم تكبر وتنتشر وغالبا تبدأ في 

 . ي وفي وسط الدائرةاألطراف، وتكوى حولها كوي نقط

 
 ـةالعاهــمرض 

الجه الكي وع، في الوجه غالبا، يكون ويتحول الى قروح مؤملة" خفيفة"حبوب  بدايته نفر 

 .ءالعلبـــامع 

 

 املجفيةمرض 

 وهي من أنواع الدمامل، تصيب املفاصل وتعالج بالكي ـ

 

 قرع الرأس )الحواطة(

لجزء  البكتيريامرض القراع هو أحد األمراض الجلدية املعدية تبدأ األعراض بغزو نوع من 

من فروة الرأس والشعر ، فتبدأ األعراض على شكل دائرة خالية تماما من الشعر ، وتبدو 

وكأن الشعر في تلك املنطقة قد تم قصه ، و هذا ما يوضح الفرق بين هذا املرض ومرض 

 الثعلبة، وتعالج بالوسم مطرقا في قمة الراس .

 



263 

 

 (136)النداسمرض 

وتسمى في بعض املناطق  (Impetigo)باإلنجليزية:  ،نداس(أبو الحصف )القوباء أو 

 ،التهاب جلدي حاد شائع الحدوثباملستأكلة واملستقدحة والدرجة ، وهي عبارة عن 

مرض يظهر على شكل حبوب او بثور على جلدة الراس لها  بأنهفي الطب الشعبي يعرف و 

كيات  ثالثةالجه وع معدي،مثل الدبوس تحتوي على ماء ودم وهو مرض  خشنةرؤوس 

ى والبعض يكويه علالرأس، في مؤخرة  واخرى الصدغين( جوانب الرأس )أعلى اثنتان في 

 وربما تظهر في مناطق أخرى يكوى حولها كي نقطي ويكوى أقرب عرق بارز منها .القرنين ، 

َهر في الجسد ويخُرج عليه وهو داٌء وفي لسان العرب 
ْ
ف معرو القوباء : الُقَوباُء الذي َيظ

 
َّ
ش

َ
َناٍن الراجز ، ر ويتسُع يعالج وُيَداوى بالريقَيَتق

َ
 وقال ابن ق

ْه ؟
َ
ِلَبنَّ الُقَوباُء الريق

ْ
غ
َ
ْه    َهْل ت

َ
ِليق

َ
 يا َعَجَبا لهذه الف

ه الريُق ويقال ِإنه 
ُ
بيث كيف ُيزيل

َ
َب من هذا الُحزاز الخ َعجَّ

َ
نه ت

َ
ناٍن أ

َ
ومعنى رجز ابن ق

و الج
َ
 أ.ه. اِئعمختص بريق الصاِئم أ

 

 الحصبة مرض

 عالج،و في سن الطفولة يسببه فيروس الحصبة له لقاح  االنتشارمرض انتقالي حاد واسع 

 الكبو،و وكانت تعالج بالكوي على هامة الراس وعلى العلبات )وهي نقرة القفا( ثم الحميه 

 وهي تصيب الواحد مره في العمر وأكثر موت األطفال منها هاك الوقت.
 

 لطيةالحمى املا

ل عن طريق املختلفة، وينتقالبروسيال بكتيري تسببه أنواع بكتيريا brucellosis مرض 

الحيوانات بشكل مباشر أو غير مباشر، ويصيب غالًبا األشخاص العاملين في قطاع 

الثروة الحيوانية، حيث إن استهالك الحليب والجبن املصنوع من الحليب )الجبن الطازج( 

  .للعدوى في اإلنسانهو املصدر الرئيس 

األعراض:أعراضه تشبه أعراض األنفلونزا، بما في ذلك الحمى والخمول، ويمكن أن تشمل 

                                                             
ضرع حيث يظهر املرض كورم أمام اليصيب الجمل في بطنه النداس مرض  النداس : في عالج االبل بالطب الشعبي   (136)

وعالجه الوسم ويكون هذا على شكل ارزه أي وخزه ولذا لم يشف الجمل يوسم حلقة على الورم أي يكون الوسم بشكل 

 .دائري 
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ارتفاع درجة الحرارة،التعرق،الشعور بقشعريرة، فقدان الشهية،  األعراض األولية:

 صداع، ألم في العضالت، املفاصل، الظهر،إعياء وخمول.

 

بين و  ة،السابعو العلباء ، الهامة و مواضع الكي تختلف من معالج الى آخر فمنهم من يكوي: 

والبنصر من خالف ) الرجل اليمنى واليد اليسرى ( ، ومنهم من االصبع الخنصر والذي 

كر لي ذو  ،كعوب وباطن القدموعلى الركبة،  وعند العجز اسفل الظهر،يزيد عليه بكوي 

 . (137)البطنن املالطية في شخص واحد أنه اكتوى م
 

 الحمى ) املالريا (

  -ود ان اذكر حادثتين لعالج ناجح للحمى ) املالريا ( : أ :(138)رةجيقول عيس ى الجرا

 ىرواها الشاعر الشعبي الكركي ابراهيم عبده الصعوب عن نفسه قائال : ظلت الحم :األولى

تعاودني عاما بطوله، حتى مرت بدوية سمعت بمرض ي فقالت له دواك عندي، وقامت 

عند مفصل اصبع قدمه الصغير عند نهاية مفصل « القدحة ، الصوفان»بصبرة  هیبک

نهاية  يده اليسرى عند خنصرالسالمية، للرجل اليمني ، وبكيه بصبرة اخرى عند مفصل 

وبسط ابو صالح )وهذه كنية الشاعر( يده اليسرى  ،اتصال سالمية االصبع بكف اليد

ورجله اليمني واراني بقايا آثار الصبرتين، واشار ان شرط نجاح العالج ان توضع كل صبرة 

في كل من اصبع الطرف العلوي ، واصبع الطرف السفلي املتعاكسين واضاف انه شفي 

، بالرغم من مروره وهو من الحمى ولم تعاوده حتى االن وهو في السبعين من عمره االن 

( وخدمته الطويلة في مناطق األغوار املوبوءة بالبعوض )الفرسانجندي في الدرك 

 املالريا(.سبب اللحمى )امل

 

فقد رواها والدي حسن الجراجرة، وذكر هو االخر ان الحمى عاودته ذات الثانية :  اما

دة من ة اماکن متباعمرة سنة كاملة حتى قام شخص بمعالجته بالكي بالصبرة في ثالث

، واالخرى في مؤخرة راسه مؤخرة رأسه جسمه ، ولكنها على خط واحد فاحداها في اعلى 

                                                             
 في الطب الصيني . GV14,GV4,li11أنظر النقاط  (137)
سن ح ىعيس  - األردنكرك وجنوب بعض ممارسات التداوي ومعالم الطب الشعبي في ال -مجلة التراث الشعبي   (138)

 .دائرة الشؤون الثقافية والنشر - واإلعالموزارة الثقافة   -الجراجرة 
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 هـ..أ هره)املعقب( والثالثة في وسط ظ
 

" املالريا املزمنة: يكوى املصاب في أسفل عرقوبه (139)وفي مقال "من الطب العربي الشعبي

 في منتصف عقبه كلتا رجليه اليمنى واليسرى .

 

 "يدئالتيفو حمى  " مرض الحمى

مرض صديقنا األستاذ محمد سالم الحجيلي  يقول محمد حسين زيدان يرحمه هللا:

 
ً
 ملؤسسة النقد شفاه هللا وأمد في عمره مرض مرضا

ً
الذي كان مدير املالية باملدينة ورئيسا

 وكانت حرارته 
ً
لنا يوجاء الدكتور سعيد مصطفى وهو طبيب بارع ومعه زم مرتفعة،خطيرا

الدكتور محمد خاشقجي يعودان محمد سالم كشفا عليه فرأيت جزعهما فلم يصفا 

 وخرجا ودمعت عيني أخاف على صديقي املوت
ً
  .عالجا

 

 ،
ً
 أمر على صديقي هل هو حي أم مات فإذا هو يستقبلني ضاحكا

ً
وخرجت من البيت صبحا

، قلت ملحمد سالم كيف؟  
ً
م قال: بعد أن خرجتحين صافحته وقبلته لم أجد جسده حارا

 هبط علينا جمالة من قبيلتنا فنظروا إلّي وأمسكوا بيدي، وقال: إنها امللعونة الحمى 
ً
ليال

 فكويت كويتين وسط الرأسوأمسكوا بي هم وعمي أحمد الحجيلي  واملحاور،هاتوا النار 

 فما شعرت بحرارة النار حتى شعرت ببرودة الجسم.

 

                                                             
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. - زعبد العزيمجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي ، جامعة امللك   (139)
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أي حرارة  ،واملالريا والصفراء وغيرها دوالتيفويوما كانوا يعرفون أن يفرقوا بين التيفوس 

 أن تتنوع الحميات لكن كيف  ،يعالجونها بالكي ،أو سخونة يقولون حمى
ً
غريب جدا

 أ.ه. هذا يحتاج إلى البحث ،تتشافى بالكي في الدماغ
 

يكوى املريض بالتيفوئيد ويسمونه التيفو بكوية أعلى الرأس وفوق األذنين  وفي العراق

والحمية  ،بالعطبة وليس بالحديدوعلى االصداغ وفي نقرة الرأس ) العلباء( ويكون الكوي 

 يمنع من أكل الدهون نحو شهر كامل .
 

 ورةالصفي مبين واحدة باملخطـر أعلى الرأس بين القرنين كما هو  وفي اليمن كوية

 
ومن أعراضه الحمى الشديدة،  التوالأو  التويلرات ومثل هذا املرض يسمى في االما

  .سم أسفل مؤخرة الراس من الجهتين، ويزيد البعض بو وموضع الوسم فوق رأس األذن

 

 ضربة الشمس

تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع حرارة " Summer heat strokeضربة الشمس " 

مئوية، ويفقد الجسم قدرته على تبريد نفسه بسبب التعرض درجة  40الجسم عن 

ألشعة الشمس الحارقة بشكل مباشر ولفترة طويلة، ويمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى 

 مضاعفات خطيرة.

 

وتعالج أالعراض املزمنة الناجمة عن ضربة الشمس مثل " الصداع وااللم في الرأس 

عند  العطش "وبة التنفس والجفاف و والتشوش الفكري وعدم التركيز والغثيان وصع

، ومواضع الكي هي نفس مواضع كي املالطية اال أنهم يكون معها على بعض املعالجين بالكي

القلب من جهة الظهر : "على الهامة ، وبين االكتاف، وعلى القلب من الظهر ، وبين االصبع 

 الخنصر والذي والبنصر من خالف ) الرجل اليمنى واليد اليسرى (".
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 السرطانمرض 

   
اللصة: "الخراْج" وهي مرض السرطان حيث يوسم رزات ،  اللصةويسمى في بعض املناطق 

( بشكل دائري بعد تحديد موضع الورم فيسخن له خمس أو املسماة الرزة )رأس الحديدة

رم التحليق حتى يصغر الو ست مياسم ويبدأ الوسم بشكل حلقي لحصّر الورم ثم يعاود 

 .وينتهي 

وذكر لي أحد املعالجين أنه يكوي بين القرنين في جميع حاالت السرطان ويقول هذكذا 

 ولعل السبب في فائدة كوي ما بين القرنين في جميع حاالتتعلم من أستاذه في الكي ، قلت 

"  جيث أن أن هرمون  pineal glandالسرطان من أجل تنشيط الغدة الصنوبرية " 

دة الصنوبرية يعمل علي تعديل وظائف الجهاز املناعي وتساعد امليالتونين الذي تفرزه الغ

علي توقف انتشار األورام السرطانية حتي أنها سميت " الغدة املوقفة للسرطان " 

"cancer stopping gland"  
 
) التراث الثقافي غير املادي( عالج اللصه )الخراج(  في موقع وزارة الثقافة األردنيةذكر و 

حيث يوسم بشكل دائري بعد تحديد موضع الورم يقوم بتسخين  السرطان وهي مرض

 أ.ه.بشكل دائري ملحاصرة الورم  خمس او ست مياسم حيث يقوموا بمحاصرة املرض
 

أحد املعالجين املشهورين  ه لي أكثر من شخص ممن أثق بهم أنهذا يوافق ما ذكر  قلت

من سرطان الثدي بعد أن قرر األطباء استئصال الثدي وذلك بطريقة الكي  امرأةعالج 

الحلقي ، وطريقته أنه يكوي موضع السرطان على شكل دائرة حول محيطه الخارجي وبعد 

 اسبوع يكويه مرة أخرى ولكن بحلقة أصغر في وسط محيط السرطان وبعد الثانية
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لطبيب وتعجب من طريقة العالج يكوي وسط املرض ، وشفيت املرأة وذهبت ل سبوعبا

 وشفاء املرأة.

 

  
 (140)صورة من كتاب الجراح التركي شرف الدين سابونك أوغلو

 

 سنة في كتابه التصريف ملن عجز عن التأليف: 1000قبل أكثر من  ذكر الزهراوي 

 وأردت 
ً
بمكواة الدائرة حواليه كما يدور، وقد  فأكوه توقيفه،إذا كان السرطان مبتدئا

ذكر بعض الحكماء أن يكوى كية بليغة في وسطه، ولست أرى أنا ذلك، ألني أتوقع أن 

يتقرح، وقد شاهدت ذلك مرات، فالصواب أن يكوى حواليه بدائرة كما قلنا، أو بكيات 

 كثيرة إن شاء هللا أ.ه.

 

وجع ال يعالج وان عولج هلك  طانقال أبقراط السر   الحكمة:قال الطبري في فردوس 

صاحبه ولن لم يعالج بقي زمانا طويال، ومعنى قوله انه ان كواه أو أحرقه وصل وجعه إلى 

 األعضاء الرئيسة فقتل صاحبه اال ان يكون في بعض األطراف فيقطع وال يضر.

 

                                                             
ميالدي ، الذي عاش في SabuncuogluSerefeddin  1385-1470وغلو أ الجراح الشهير شريف الدين سابونك (140)

عهد السلطان محمد الفاتح ، كان طبيًبا وجراًحا تركًيا قام بأعمال مهمة في مجال الطب في الفترة العثمانية ، وهو أول 

 بمؤلف جراحي تركي ، وله أوائل الكتب للجراحة املصورة بالرسوم امللونة والذي قام برسم الصور بنفسه واسم الكتا

 .Cerrâhiyetü'l-Hâniyyeهو 
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عالج ي إذا حدث السرطان الخفي فاألصلح أال تعالج فإنه إن لم: ويقول الرازي في الحاوي  

 
ً
 ولن عولج هلك سريعا

ً
 طويال

ً
السرطان الخفي هو الذي ال قرحة فيه  ،بقي صاحبه زمنا

إنما أمر أن يعالج السرطان بالكي والقطع وبهذين يكون عالج ، والذي هو في باطن البدن 

ما يبرأ منه فأما التي تغسل صديد القرحة إذا كان مع السرطان فاألشياء التي ال تهيج وال 

وقد علم أن السرطان ، فإن ذلك يجب أن يستعمل متى كانت مع السرطان قرحة تعفن 

 عالجه إال كان إلى تهيجه أسرع منه إلى إبرائه وقتل 
ً
الباطن ال يبرأ فيما أعلم وال أعلم أحدا

 حدث في أعلى الفم وفي املقعدة 
ً
 قطعوا وكووا سرطانا

ً
 فإني قد رأيت قوما

ً
صاحبه سريعا

ذلك بالعالج ولم يزالوا ك يلعلى ادمال تلك القرحة وعذبوا العل أحد روفي الفرج فلم يقد

حتى ماتوا وقد يمكن بمشية هللا أن لو لم يعالجوا بهذا العالج أن يبقوا مدة طويلة وال 

ينالهم من أذاه ما نالهم فما كان من السرطان هذه حاله فال تعرض لعالجه إال أن تغسل 

 فأما ما كان من السرطان في ظاهر الجسم عنه صديده على ما وصفت إن كان م
ً
تقرحا

 فأصوله هي العروق التي تراها ممدودة 
ً
فاقصد منه لعالج ما يمكن قطعه مع أصله جميعا

 أسود 
ً
 عن قطع هذه كثير من جلة األطباء  ،منه إلى ما حواليه مملوءة دما

ً
وقد نهى أيضا

 فا
ً
شتهى صاحبه ذلك وكان في األعضاء ولم يأذنوا إال في قطع ما كان معه قرحة مؤذية جدا

 التي يمكن قطعه بأصوله وكيه بعده.

 

ينبغي أن يخط حول السرطان خط ويكوي كية بليغة نزلة واحدة  ويقول راشد بن عميرة:

 أ.ه. في وسطهاو

 

 لما وفقا تعالج وهذه البارز الخارجي الورم هي اللصة ان فذكرنوعان  السرطان وقيل:

، الداخلي الورم وهو( النون) باسم فيعرف خطرا واالكثر الثاني النوع اما ،ذكر

 باستخدام دائرة ضمن المصابع المكان يوضع أي حوله يحلق اكتشافه وعند ،المخفي

 .متصلة حلقه نهأك الكي يبدو حتى بالرزات دائريا الموضعيكوى  ثم مثال القهوة فنجان
 

م يضع املحجمة التي تناسب حجفي عالج السرطان وهو أنه وذكر أحد املعالجين طريقته 

موضع السرطان فيسحب الهواء من املحجمة حتى ينتفخ الجلد ويجتمع الدم في العروق 

 .ومن ثم يكوي حوله وفي وسطه
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 :السياحى السودان الولية الشمالية الطـب البلدي بقرية حمبكول املحـسوفي 

 الثدى أو تحت اإلبطين يوضععالج سرطان الثدى فى بدايته : بعد ظهور حبة حمراء فى 

قشر بصل محروق فى مكان الورم ملدة يوم كامل لدواعى سحب الصديد من باطن الثدى 

ة ، وبعدها يتم كى البقعالجلد ويكون فى شكل دائرة بيضاء فيخرج الصديد إلى أعلى

البيضاء بإبرة أومسمار ساخن يتم إدخاله فى الثدى ببطىء فى وسط الصديد حتى يشعر 

ض بألم وبعدها يتم سحب املسمار أو اإلبرة وتوضع ورقة ملفوفة فى نفس الفتحة املري

حتى يخرج الصديد من خاللها ويتم تغيير الورقة كل حين حتى يخرج آخر قطرة صديد 

ثم الدم ، وبعدها توضع أوراق السنط األخضر والقرض املخلوط بالصمغ بعد سحنها 

 على الجرح فتشفى بإذن هللا.

 
 األطباء الشعبيون يعالجون أورام السرطان بالكي في كثير من البلدان . وال يزال

 

 : املتقدمة ذكر من موانع الكي مجلة الطب والبحوث الطبيةفي نشر وفي بحث 

كي الذي ذلك الغير قابل للعالج وأي تدخل جراحي بما في والتي غير متقرحة الالسرطانات 

 ؛ األورام الحميدة ربما خالف ذلك  ،قد يفض ي إلى املوت
ً
املريض يعيش فترة أطول قليال

 الكبيرة هي استثناءات.

 

 أو العالج عن طريق الكي .
ً
 وكذلك سرطان الرحم: خطير للغاية للتدخل جراحيا

 



271 

 

واألورام اللمفاوية: األورام الخبيثة غير القابلة للشفاء أو تتدخل بأي طريقة بما في ذلك 

 .(141)ةالكي املرتبط بحالة مرضية شديد

 

: يتم الكي في حالة الورم الخبيث أو  (142)وفي مجلة البحث العلمي والتراث السالمي

التكيس في الكبد بحذر شديد ألنه لو تم الكي بشدة على منطقة الورم قد يؤدي ذلك الى 

انفجار الورم وخروج السائل من الكيس املائي الى داخل تجويف البطن ويؤدي ذلك الى 

 نوع من الحساسية الشديدة التي قد تودي بحياة املصاب .

 

 ت والتسمم بالكيعالج اللدغا

 في مداواة اللدغات والجروح املسممة املختلفة الناجمة عن 
ً
لقد استعمل الكي قديما

  وغيرها.عض الكالب الكلبة واألفاعي السامة 

 

 سام:أقإن العلماء بأمر الحيات وطبائعها قسموها ثالثة  :يقول ابن سينا في القانون 

ث ساعات وال عالج للسوعها وهي الصم قسم شديد الحدة ال يمهل من الحال إلى فوق ثال 

واألصالل وال ينفع فيها إال قطع العضو في الحال أو الكي البالغ النافذ بالنار فإنه يحرق 

 املجاري.السم ويضيق 

 

 نافع ألن هذا يمنع  كالمه عن في في الحاوي ويقول الرازي 
ً
عضة الكلب والسم: والكي أيضا

وال تدع الجرح أن يندمل وقشر خشكريشة  السطح،غوص السم في البدن ويجذبه إلى 

ووسع املوضع بامللح والثوم واعلم أن الكي واملحاجم إنما تصلح في ابتداء األمر فاذا مضت 

 ينفع.أيام صالحة لم 

 

ملوجبة ا واآلفاتأكثر استعمال الكي البالغ في معالجة القروح  وفي كتاب روضة النجاح:

لذلك املذكور هي لدغ الهوام وعض الحيوانات الكلبة وبموجب ذلك تكون فائدته هنا 

                                                             
(141) Cautery Looked through the Lens of Clinical Perspective: N. A. Qureshi  
عة كلية الشري -جامعة امللك عبدالعزيز  -مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي  -من الطب العربي الشعبي  (142)

 .محمد مدحت محمد صابراملؤلف الرئيس ي: الشافعي،  -والدراسات اإلسالمية 



272 

 

افساد حالة الجزء امللدوغ او املعضوض وافساد السم املنصب فيه ومن ذلك يتالفى 

يع وقبل الشروع في الكي املذكور يلزم توس االعصاب.سريان السم في الجسم وتأثيره في 

ة بالة حادة ثم يدخل املحور في الفتحة سواء كان املحور القصبي العض فتحة اللدغة او

او املخروطي او الزيتوني الى ان يصل الى اقص ى غورها لكن يجب االحتراز عن اصاب 

لزم وي العضة، الشرايين واالعصاب واالعضاء الرئيسة التي قد تكون مجاورة للدغة او

جسم من السم فيسرى في ال ش يءفيها حال الكي تتبع تعاريج العضة باملحور لئال يبق 

 ه..أيكون الطبيب بصدد تداركها بالكي  التيوتصدر عنه العوارض 

 

حدة ووجع كالوجع الذي يحدث من  وسم العقرب بارد معه وفي فردوس الحكمة :

مالمسة الثلج، وعالجه ان يشد فوق اللدغ ويشرب مثل الجلوزة من الترياق أو السجزينا 

أو سمن بقر عتيق مع عسل مسخن ويأكل الثوم املدقوق مع الخمر، أو دواء الكبريت 

وسم الحرارات حار حريف يحدث ورم اللسان ويبول صاحبه الدم ويحدث كربا شديدا 

وعالجه ان يمص من بدنه السم بمحجمة ويكوي موضع اللسع بالنار ليتسع الن حرارة 

 .النار لطيفة مخالفة لحرارة السم
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 ومواضع الكي عااء اسجس أبالتعريف  :السابعباب ال
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 التعريف بأعضاء الجسم ومواضع الكي

ها، وأعراضها واملتشابه من باألمراضينبغي ان ال يقدم على العالج بالكي اال من له علم 

 بتشريح األعضاء ويعلم مخارج األعصاب والشرايين واالوردة ومسارها 
ً
ويكون بصيرا

 .ى عليهيكوى عليه وما ال يكو اضعها وما ومو 

 
  



275 

 

 

 مخارج األعصاب من الفقرات

 (143)أعضاء الجسم وتأثيراتها على

 
ومن املعلوم أن كل فقرة  اإلنسان،الجهاز العصبي يوجه وينسق جميع أعضاء وأجهزة 

والجدول أدناه يبين  األعصاب،منها زوج " حزمة " من  الفقري يخرجمن فقرات العمود 

ويمكن االستفادة من هذا الجدول  الجسم،مناطق خروج األعصاب وتأثيرها على أعضاء 

 للمرض.املكان املناسب  الكي فيفي البحث عن موافقة موضع 

                                                             
 مفرغ من جدول منقول من كتاب دليل البدائل الطبية للدكتورة سامية حمزة عزام. (143)
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 الفقرات العنقية

 الدماغ، الوجه،عظام  الرأس،فروة  النخامية،الغدة  الرأس،مورد الدم الى  املناطـق؛ :1

 .الودي(تاوي )بالعصبي السم والوسطى، الجهازاألذن الداخلية 

ارتفاع ضغط الدم، صداع الشقيقة،  رأسية،نزلة برد  أرق، توتر، صداع، التأثيـرات؛ :1

 دوار. مزمن،، إعياء فقدان الذاكرة عصبي،انهيار 

 وراء الخشاءعظم  الجيوب، السمع،أعصاب  العينين،أعصاب  العينان، املناطـق؛ :2

 الجبين. اللسان، األذن،

جع و  العينين،مشاكل  صمم، حول، ألنفية، حساسية،مشاكل الجيوب  التأثيـرات؛: 2

 معينة.حاالت عمى  باإلغماء،شعور  األذن،

 وجه. ال املثلث،العصب  األسنان، الوجه،عظام  الخارجية،األذن  الوجنتان، املناطـق؛ :3

 .اكزيما البثور،حب الشباب أو  عصبي،التهاب  عصب(، )ألم النورجا التأثيـرات؛ :3

 السمعية.القناة  الفم، الشفتان، األنف، املناطـق؛ :4

 ة.األنفيالزوائد  السمع،فقد  التنفسية،التهاب القناة  القش،حمى  التأثيـرات؛ :4

 البلعوم. العنق،غدد  الصوت،حبال  املناطـق؛ :5

 التقرحي.التهاب اللوزتين  الحلق،أمراض  البحة، الحنجرة،التهاب  : التأثيـرات؛5

 اللوزتان. الكتفان، العضالت، العنق، املناطـق؛ :6

ديكي، الالسعال  اللوزتين،التهاب  الذراع،ألم في أعلى  متصلبة،رقبة  التأثيـرات؛ :6

 .الخناق

 أكياس مصلية في الكتفين واملرفقين.  الدرقية،الغدة  املناطـق؛ :7
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 درقية.أمراض  ونزالت،زكام  التأثيـرات؛ :7

 
 الفقرات الصدرية

 بما في ذلك اليد والرسغ واألصابع  املناطـق؛ :1
ً
والرغامي  ءواملري الذراعان من املرفق فنازال

 .الهوائية( )القصبة

 ذراع واليد.ال أسفلألم في  النفس،ضيق  التنفس،صعوبة  السعال، الربو، التأثيـرات؛ :1

 القلب.  نشرايي وصماماته،القلب  املناطـق؛ :2

 صدرية.علل  القلب،أمراض في وظائف  التأثيـرات؛ :2

 الثدي. الصدر، الجنب،غشاء  الشعبية،األنابيب  الرئتان، املناطـق؛ :3

 انفلونزا. احتقان، الرئة،ذات  الجنب،ذات  التنفس،التهاب شعب  التأثيـرات؛ :3

 املشتركة.القناة  املرارة، املناطـق؛ :4

 املنطقية.القوبا  اليرقان، املرارة،أمراض  لتأثيـرات؛ا :4

 الدم. الشمسية،الضفيرة  الكبد، املناطـق؛ :5

التهاب  ضعيفة،دورة  الدم،انخفاض ضغط  حميات، الكبد،أمراض  التأثيـرات؛ :5

 مفاصل.

 املعدة. املناطـق؛ :6

 املعدة.حرقة فم  الهضم،سوء  الهضم،عسر  املعدة:أمراض  التأثيـرات؛ :6

 املعي االثنا عشري. البنكرياس، املناطـق؛ :7

 التهاب فم املعدة قروح، التأثيـرات؛ :7

 الطحال. املناطـق؛ :8

 متدنية.مقاومة  التأثيـرات؛ :8
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 فوق الكليتين. ريتانضالكالغدتان  املناطـق؛ :9

 .جلدي( )طفحشر  حساسيات، التأثيـرات؛ :9

 الكليتان. املناطـق؛ :10

التهاب  ،الكليةالتهاب  مزمن،إعياء  الشرايين،أمراض الكليتين، تصلب  التأثيـرات؛ :10

 حويضة الكلية.

 الحالب الكليتان، املناطـق؛ :11

 أمراض جلدية كحب الشباب والبثور واألكزيما والبواسير. التأثيـرات؛ :11

 اللمفي.الدوران  الدقيق،املعي  ؛املناطـق :12

 العقم.انواع من  الغازات،آالم  روماتيزم، التأثيـرات؛ :12

 

 الفقرات القطنية

 األربية.حلقات  الغليظ، املعي ؛املناطـق :1

 بعض اإلسهال، الزحار، التهاب غشاء القولون املخاطي، الهضم،عسر  ؛التأثيـرات :1

 التمزق والفتوق.

 البطن، أعلى الرجل الدودية،الزائدة  ؛املناطـق :2

، األوردة واألنسجة(قلوية الدم  )انخفاضالحماض  التنفس،صعوبة  ؛التأثيـرات :2

 الدالية.

  الركبة. املثانة، الرحم، التناسلية،األعضاء  ؛املناطـق :3

 لفراش،االتبليل في  واإلجهاض،اإلسقاط  الحيض،مشاكل  املثانة،أمراض  ؛التأثيـرات :3

 الركبة.تغير عوارض الحياة ن آالم  العنة،

  النسا.عرق  الظهر،عضالت أسفل  البروستات،غدة  ؛املناطـق :4

 متكرر،و أ متعسر،تبول  الظهر،عصبي في أسفل  )الماللمباغو  النسا،عرق  التأثيرات؛ :4

 الظهر.ألم  مؤلم،أو 

 القدمان. الساقين،رسغا  الساقان، املناطـق؛ :5

ضعف  ،باردتانقدمان  القدمين،انتفاخ رسغي  الساقين،دوران ضعيف في  التأثيـرات؛ :5

 عقال الساقين. الساقين،في 
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 العجـز

 الردفان. الورك،عظم  ؛املناطـق

 حنايا في العمود الفقري. والحرقفية،آالم اتصال العجز  ؛التأثيـرات
 

 العصص

 الجلوس.البواسير، الحكة، ألم في طرف العمود الفقري عند  ؛التأثيـرات

 الشرج. املستقيم، ؛التأثيـرات

 

 العمود الفقري 
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 مواضع من الخطر الكي عليها

 

وليحذر الكاوي أن تتأدى قوة كيته إلى األعصاب واألوتار ورؤوس  :وغيرهيقول ابن سينا 

 العضل واألربطة وشر أماكنها املفاصل.
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 مقاسات مشهورة في الطب

عبي في الطب الشمن أجل السهولة في تحديد بعض مواضع الكي تعارف أهل االختصاص 

على مذهب أصحاب بمقاسات األصابع، والصورة التالية توضح بعض هذه املقاسات 

 :الكي

 
 

 
من مقدمة منابت الشعر كذلك ، و  ومثله الخنصر والسبابة من جذر االنف أو من طرفه

له  خذ: في عالج اختالف الهواء يقول  كتاب الرحمة في الطب والحكمةفي الرأس ففي 

أصول الشعر من القفا إلى وسط الرأس كذلك من حد شعر الجبهة حتى  بالقياس من

 .يلتقيا موضع ما ذكرنا فتجعل الكية في وسط دماغه ملتقى األصابع
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يقول ابن سينا في القانون: ومما تشترك فيه املواد املختلفة في الرأس من الرطوبات  على و 

لخنصر ممسوحا من طرف مذهب أصحاب الكي أن يكون حيث ينتهي إليه السبابة وا

 األنف أو حيث ينتهي إليه نصف خيط طوله من األذن إلى األذن وليحلق أوال الرأس.

 
 مقاس التشبيرة )الشبر( من الخنصر  الى االبهام . 

 
اال  ،الكي يكون بين الضلوع وليس على الضلع نفسه أي يكون بين الضلع الثاني والثالث

 مرض الشوكة أو كسر الضلع .في حاالت التمزق ) املشع ( أو 
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 املنمنماتمواضع الكي في 

لثابتة ا)املنمنمات( والتي تظهر عليها مواضع الكي  ةالتوضيحييوجد الكثير من الرسوم 

ماكن وهو ما يؤكد على وغيرها من األ وآسيا  اأوروبفي مخطوطات القرون الوسطى في 

أربعة مستلقين يظهر فيها  (144)الصور التاليةلى سبيل املثال ، عآنذاكانشار العالج بالكي 

نقاط الكي على أجسادهم عالمات حمراء وتظهر  وقوف،على ظهورهم وأربعة أشخاص 

 ، وأمراض الكبد والطحال واملعدة والكلى.ألمراض الصدر )التنفس(

 

 

                                                             
 Ashmoleميالدي :  1692عام ميالدي وتوفي  1617الصور مأخوذة من مخطوطة أشمول الذي ولد في عام  (144)

manuscripts 
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على أجسادهم عالمات  واقف،وشخص  مستلقين،الصورة التي تليها ثالثة أشخاص 

ن )تتكرر كل ثمان وأربعي ، وحمى الغبنقاط الكي ألمراض داء الفيل، والربوتظهر حمراء 

 .ًبا تظهر عند اذنيه عالمات حمراءجالس يرتدي ثيا األسنان، وأحدهم، وآالم ساعة(
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ى عل كيالنقاط  تظهرأطباء لديهم مرض ى : رسومات الثالث األولى (145)املنمنماتوهنا 

نقاط الكي أللم في األسنان بين األذنين  توضحفي الجزء العلوي األيسر ، أجسادهم

، واالستسقاء، والصورة كرر كل ثمان وأربعين ساعة(تلغب )تواالصداغ ونقاط لحمى ا

 ،أيام( )تتكرر كل أربعةالورد  مىبحملريض  الفصداط للكي و التي تليها صور توضح نق

يسار، توجد نقاط ملرض ى ي أسفل الوصورة شخص مصاب بمرض الكلى أو الورك، وف

 . الفصد، مع نقاط لكل من الكي و ، وملريض يعاني من حمى اليدينعرق النسا

                                                             
  /http://www.bl.uk الصور من املكتبة البريطانية: (145)
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 ،مريض جالس مصاب بالنقرس في القدميحتوي اإلطار السفلي األيمن على شكل 

وتظهر عليه نقاط الكي لألورام أو غيرها  الفصدوشخص أدناه يحمل كوب يجمع به دم 

 صوأطباء يعالجون النقرس وشخ، ، وللى أقص ى اليمين نقاط الفتقنتيمن أمراض الركب

 .من مفاصل الكاحل الفصديخرج ب، واآلخر يمسك الدم الذي ريضيفحص لسان امل

 
وهنا يظهر املعالج في الصورة وهو يكوي املريض من أمراض الصدر والبطن ومن عرق 

 وآخر باالستسقاء .، والصورة التي تليها مريض بالكلى وعرق النسا النسا
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موجودة في املكتبة و من منتصف القرن التاسع نقاط كي كثيرة وهي الصورة أعاله 

 .البريطانية

 
 .بالفتقوآخر مصاب بالربو  نقاط الكي ملريض مصاب ظهر في الصورةتوهنا 



289 

 

 
 (146)كي واملعالج وهو يحمل اناء فيه مرهم أو عالجالنقاط  مل تظهر عليهارجل صور 

 

 

 

 

                                                             
(146) 12th century -Sloane 2839, Cautery points  
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"تم توضيح نقاط الكي" (147)في التبتاملوكسا  -كيهذه الرسومات تبين مواضع العالج بال

في باب كتب  سابنجو أوغلوويوجد املزيد من هذه الرسومات في كتاب الطبيب 

ميالدي  1914 في عام كارل سادوف من هذه املنمنماتوجمع الكثير ، ومخطوطات الكي

 .”الجراحة في العصور الوسطىمساهمات في تاريخ “في كتابه 

                                                             
(147) dharma-dr-https://tricycle.org/magazine/paging 
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 أشهر مواضع الكوي الثابتة

 

خمسة مواضع ) الغاذية، بين القرنين ، فوق االذنين بإصبعين، العلبات(  التخميسة:

تى ح وهي معروفة مشهورة املرض،به وأزمن كل من طال لكثير من االمراض وليعالج بها 

أو يقول أنا متعود أن اخمس راس ي كل  راس ي،أن املريض يذهب للمعالج ويقول له خمس 

ا هو متعارف سنه أو يقولون للذي يشتكي من مرض اذهب للكواي يخمس راسك مل

  .مراضاأل  غلبعندهم أنها عالجا أل 

 
( ، القبوعةالقنة ،)القلة القرنين نبي)الهامة( و  أعلى الرأسومن املواضع املشهورة 

البطن وأربع حول الركبة ألوجاع  ألمراضحول السرة  كياتاألربع العلبات والسابعة و و 

راض وأسفل العقب ألم من اليد والقدم لكثير من االمراض بين الخنصر والبنصرالركب و 

 .والباطنية البرد
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لربو ا في القدمين يكوى عليه لعالج أمراض كثيرة منها:املوضع بين الخنصر والبنصر 

ير، وجميع حساسيات الصدر، والبواس )الكي وقت االلتهاب(اب اللوزتين وخشة البرد والته

 .وعرق النسا ، خشة البرد والظالل والخال والصوب والسيالن 

 باطن ينفع كي كال، )باطن القدم( من املواضع املشهورة في الكيالعقب الكي في أسفل 

خرى نية اال القدمين من خشة البرد والنزالت املعوية واالسهال والغازات واالمراض الباط

، عةوالفجعة )الخر  والقولون، باألمعاءالتي سببها البرد أو خدر في االعصاب املتصلة 

ة ومن املعلوم أن الكي مجفف وطارد للرطوبوأمراض الركبتين التي في بدايتها، ( ، الخوفة

عمل تحركة االمعاء ل والبرودة، فهو ينبه وينشط االعصاب في القدمين والبطن ويجع

 تعالى.وبذلك يزول املرض بإذن هللا  لصحيحةابالكيفية 

 

 

ينبغي أن يكون الكي بالحديدة التي لها مثل رأس املسمار املسمى بالرزة أو بالحديدة 

 ويسمى باملطرق . Lالزيتونية ، أو التي على شكل حرف 
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 أسفل الرأس يمين وشمال نقرة القفا للنظر .
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الكي بالطب الشعبي العربي غير مقيد بمسافات تقاس بامللم والسنتمتر وانما تكون على 

املوضع مراد كيه متقدم عرض اصبع أو متأخر عرض اصبع أو أكثر ومثال ذلك الكي 

حول السرة البعض يكوي حولها بعرض اصبع وآخر بإصبعين وآخر بثالث على حسب ما 

اله ال عالقة لها بمسارت الطاقة فاملعالجون بالكي من توارثه ممن سلفه، والرسمة أع

البدوي وأهل القرى وغيرهم ال يعرفون شيئا عن االبر الصينية واملوكسا ، وانما هي صور 

اخترتها من النت واستخدمتها لعمل هذه النقاط عليها ، وال مانع من مطابقة بعض هذه 

 عالج باملوكسا ( .املواضع مع مسارات الطاقة الصينية ) أنظر فصل ال

 الرأس(مقدمة  )شعرالناصية  (1)

 (اليافوخ - يةذ)الغا ( ما بين الهامة والناصية2)

 الرأس.قمة (  في موضع الهامة وسط 3)

 (أو القنة القلة)يسميها البعض  _( ما بين القرنين 4)

 .إصبعبعرض  القرنين( أسفل ما بين 5)

 إصبعين.بعرض  ما بين القرنين أسفل (6)

 الرأس.العظمة البارزة في مؤخرة  (7)

 العلبات النقرة في مؤخرة الرأس )نقرة القفا(. (8)

 الخلف الرقبة من(  منتصف 9)

 ( منتصف جانب الرقبة من أعلى10)

 اإلبهام إصبعموضع الناصية بعرض  أسفل( 11)

 اإلبهام إصبعموضع الغاذية بعرض  أسفل( 12)

 اإلبهام إصبعالهامة بعرض  أسفل( 13)

 ( على القرنين14)

 أصابع.( بعرض ثالثة 22( خلف املوضع )15)

 ( النقرة التي خلف األذن16)

 ( جانبي نقرة القفا أسفل الجمجمة من الخلف.17)

 ( على موضع العرق الذي في الصدغين21)

 صبعينبعرض إ( فوق األذن 22)

 األذن مباشرة( أمام 23)

 األذن(يكوي تحت شحمة  مباشرة )البعضشحمة األذن  أسفل( 24)
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 آخر عظمة الحنك في الزاوية فوق اللوزين أسفل( على الرقبة 25)

 اللحيين( )مجمعالذقن  أسفل( 26)

 ( على جانبي الرقبة " األخدعان " ويكون الكوي على العرق الوداج الظاهر.27)

 السدف( الرقبة )عصبة( أسفل جانب 29)

 م( أعلى عضلة )رمانة( الكتف من االما30)

 ( أعلى عضلة )رمانة( الكتف من الخلف31)

 في املواضع املنخفضة اللينة الفارغة الحفرة،( فوق وسط عظم الترقوة في 32)

 املنخفض.(  نقرة النحر عند أصل الحلقوم في املوضع 33)

 النحر بعرض اصبعين تحت نقرة(  34)

 (  فوق الثدي36)

 )الدالية((  عضلة )رمانة( الكتف 37)

 املرفق(أصابع فوق  أربع )عرضعضلة العضد الجانب الوحش ي  (  وسط38)

 . وحش يالجانب ال املرفق(  وسط 39)

 املرفق( أصابع أسفل أربع )عرض( عضلة الساعد الجانب الوحش ي 40)

 العصب والعظم(. )بين(  فوق مفصل الكف بعرض أربعة أصابع الجانب االنس ي 41)

 ( في حفرة الكوع42)

 ( الكرسوع43)

 مفصل الكف الجانب الوحش ي( 44)

 ( بين الخنصر والبنصر45)

 الثانية من االبهام  السالمة( على وسط 46)

 الثانية من الخنصر السالمة( على وسط 47)

 ( بين اإلبهام والسبابة48)
 الثديين( بين 49)

على  عظمة الصدرعند فم املعدة وهي أسفل  إصبع( تحت ملعقة الصدر بعرض 50)

 التجويف.

 الثديين أسفل( 51)

 ( فوق آخر ضلعين من القفص الصدري 53)

 ( جانب القفص الصدري 55)
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 .إصبع( تحت آخر ضلع نزوال بعرض 56،54،52)

 .إصبع( تحت آخر ضلع نزوال بعرض 68،67،58)

 في املنتصف بين السرة وعظمة الصدر( 57)

 ين.إصبععرض بأعلى وأسفل ( حول السرة 60،61،62،63)

 أصابع.بعرض ثالثة أعلى وأسفل ( حول السرة 66،64،59)
 أصابع. خمسةالسرة بعرض  يمين ويسار( 65)

 شعر العانة. فوق  اصابع تقريبا، أربعةالسرة على بعد عرض  أسفل(  70) 

 اصبعين.بعرض  70ويسار نقطة ( يمين 69،71)

 ( وسط الفخذ من الداخل72)

 ( على زوايا الركبة73،74)

 ( منتصف الساق75،76)

 الوحش ي( )الجانب( فوق الكعبين بعرض اربعة أصابع 77)

 العضلة(و العرق بين العظم  )علىاالنس ي  أصابع الجانب( فوق الكعبين بعرض اربعة 78)

 من الخارج الوحش يالكعبين الجانب  أسفل( 79)

 اإلبهام إصبع( فوق الخنصر والبنصر من القدمين بعرض 80)

 ن الداخلم األنس ي( أسفل الكعبين الجانب 82)

 ( العقب83)

 ( أسفل العقب84)

 ( باطن القدم88)

العظمة البارزة  أسفلالكوي يكون  العنقية،( عند الفقرة السابعة من الفقرات 90)

 أسفل القفا والبعض يكوي فوقها وتحتها.

 ( عند أعلى الكتف91)

 ( عند وسط الكتف92)

 ا بعرض اصبعين( أسفل السابعة بعرض اصبعين ويمينها ويسارها أيض94، 93)

 ( بين العمود الفقر ولوح الكتف 95)

 ( حول لوح الكتف96،97،99)

 ( مقابل الكليتين وفي العمود الفقري 101، 100)

 بداية الفقرات العجزية( على 102)
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 العجزية( على أسفل الفقرات 103)

 ( في خفقة الورك104)
 

 موضع الكوي  املرض

وكثرة النزالت من الرأس إلى ناحية العينين  الصداع،

واألذنين، وكثرة النوم، ووجع، وأوجاع الحلق. 

وبالجملة لكل مرض يعرض من البرودة؛ كالفالج 

 والصرع والّسكتات ونحوها من األمراض.

3 

 3،4،14،8 والسكتة مزمن،إذا حدث في جملة الرأس وجع 

إذا حـــدث في شــــــــــــــّق الرأس وجع مع صــــــــــــــــداع، وامتـــد 

 الوجع إلى العين 
21 

 22، 13، 5، 4، 3، 2  الذهن( )اختالطخوليا ياملال

 22  الوسطى(االذن  )التهابالدوران 

  3،4،8،14 الفالج والجلطة والصرع

 41، 76، 16، 8، 13،4، 3، 2  الجلطة 

 17 ،8فوق  ،21 ،3 عالج الصداع

 17 ،27  والسهر والنسيانذهاب الذهن 

 3،4،5،6،7،8،14 النسيان

 84، 63 ،62 ،61 ،60،50  الخرعة الفجعة،

 15 ،5 ،4، 3 الجنون  الفري،

ـــعف النظ املاء النازل في العين والدموع املزمنة ــ ر وضـــ

 وأوجاع العين
2، 3 ،17، 21 

 عشرة نقاط حولها  مشاكل االذن

  املوضعينهذين  احدى األذنمشاكل 
 تحت شحمة األذن  -

 24عند رقم  -
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 24 ،23 ،22 ،21 اللقوة

  27 ،24 ،22 اللقوة 

  17 ،14 ،3 اللقوة 

 اللوزتين احدى هذه املواضع 

- 25، 80، 45، 46 

 بعد األذنآخر ما تصل شحمة  -

 4مع رقم  سحبها

 90 ،33 الكّي من بحوحة الصوت وضيق النفس 

 17  اللواح 

 26، 24     أبو لسين

 94 ،93 ،92 ،91   القاطعة

 94 ،93 ،90 السابعة 

 92 ،37 ،31 ،30  الواهنة

 99 عصبة الظهر 

 98 ،97   الظهر آالم-االبهر 

 51  جنيب أبو-أم جنب 

 101 ،100  مشاكل الكليتين

 59 ،84 ،94 ،93 ،90 خشة البرد 

 45، 80، 99، 90، 4 خشة البرد، العضه

 90 والرب

  80 ،45 ،40   عالج الربو

 40 ،43 ،44 ،42 وعالج الرب

 3، 42، 29 ،27 (ورم في الحلق) الذبحة
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 29 الربو الشبرة،

مفصل االبهام اليد اليمنى ( داخل  )أسفلالربو 

 الكف
 

 49 ،32 كّي أمرض الرئة والسعال 

 52 ،50 كّي املعدة 

 56، 54، 52 أمراض الكبد

   الدين الصويفط، -كوي الشوكة 
34، 35، 36، 49 ،50، 90 ،

93، 94 

 68،67،58 كوي الطحال 

 اإلسهال 
50، 52، 60، 61، 62، 63 ،

102 

 63 ،62 ،61 ،60 واالمعاء والقولون   مشاكل السرة

 66،64،59 القولون 

 65،59،78 القولون 

 40 ،47 ،38، 43   ابو صفار

 104 الورك 

 عرق النساء 
ما  وحيث 80 ،77 ،75 ،104

 يشعر املريض باأللم

 80  الساق(في  )الم الفركعرق 

 82 ،78 البواسير 

 3 ،103 ،82، 102 ،78   البواسير

 59   الرضاخ

 63 ،62 ،61  عصبة النفس
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 103 ،102 ،70،71  سلس البول 

 103 ،78 ،70،71 حصر البول 

 البروستات 
(70، 82) ،71، 78 ،103 ،

90،42،43 

 80 مرض السيالن الجنس ي  خويط:أبو 

 78 ،76، 72 العقم  )الجنس(،لتنشيط الهمة 

 103، 102 العقم )الجنس(،لتنشيط الهمة 

 70،69،71، 82 العقم

 

 آخر.معالج  في الجدول يعني مواضع من اختيار* تكرار اسم املرض 

  كالهما.* األرقام املتشابهة يكون الكوي حسب الحاجة لكل مرض يمينا أو يسارا أو 

* بعض املواضع تكوى رزة وبعضها مطرقا وبعضها نقطية وبعضها يكوى لذعا وبعضها 

 شديد(. - )ناضجناجض 

 املعالجين.* تختلف املواضع حسب خبرة 

* يكتفي بعض املعالجين بكوي بعض املواضع األساسية ويهمل بقية املواضع خصوصا 

  الكوي.كان املريض ضعيفا ال يتحمل  إذا

 املواضع تحتاج الى الجس )القص(.* بعض 

 ملواضعاللتعرف على  الكتابالصور على صفحات و  ينبغي مراجعة الشرح في االمراض* 

  األخرى.

 بناءفي الجدول * تحديد املواضع 
ً
على ما ذكر في كتب الطب العربي مثل الزهراوي والرازي  ا

صور ومقاطع الفيديو وابن سينا أو من خالل سؤال املعالجين واملرض ى أو من خالل ال

 واملقاالت.
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 خطر الكي الخاطئ والجائر

 مل بهعويفي معالجة بعض االمراض، فهو ليس بعالج مؤكد الكي من االسباب املوهومة 

 إضافة الى ما يسببه من ،عند كثير من املعالجين جازممن قبيل الظن دون استطباب 

خصوصا في البوادي لبعض ومما ال شك فيه أن ااأللم الشديد خصوصا وقت الكي، 

يع منه عالجا لجم واوجعل بالكي،في استعمال التداوي  واغالوالقرى واملناطق الفقيرة 

تحصل للمريض من الكي قد ومن املخاطر التي  ،ذلك عكسوالواقع يشهد  االمراض،

 :الخاطئ أو الجائر أو مع املرض ى الذين ال يناسبهم الكي في العموم

دم رتفاع في ضغط الخصوصا الكي على االكتاف، وقد يستمر اال الكي يرفع الضغط  -

  ملدة بضعة أيام فينبغي الحذر.

د، قد تظهر فيما بع القلب التياحتمال حدوث صدمات عصبية وزيادة في عدد ضربات  -

والسيما إذا كان املريض يعاني من أمراض قلبية سابقة، كتصلب الشرايين، ونقص 

 في العضلة القلبية.  التروية الدموية، واحتشاء

إذا كانت مواضع الكي كثيرة قد يحصل جفاف شديد بسبب خروج السوائل من الجروح  -

 الكلوي.التي تنجم من الكي مما يؤدي الى اإلصابة بالفشل 

 في في مخطورة الكي تزداد  -
ً
ا خطيرة خاصة

ً
رض ى السكري؛ حيث أن الكي يسبب حروق

 وغرغرينا. القدمين، مما قد يؤدي الى التهابات

د نغرس في الجلالكي الشديد اذا كان بحديدة حادة مثل الظهر السكين واملحش قد ت -

 . حادا  ث نزيفاوتقطع العروق وتحد

 الكي.قد يحصل تلوث جرثومي ملوضع  -
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 صور من أخطاء املعالجين

 والصليب وفي الوجه والكثير واملتالصق الكي الجائر واملتعدد
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 الكي كتب وخمطوطات   :الثامنباب ال
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 التصريف ملن عجز عن التأليفكتاب الزهراوي 
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 املقالة الثالثون التصريف ملن عجز عن التأليف 

ميالدي في مدينة الزهراء  1013 - 936أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ولد عام 

" تحريفا للقبه وهو ابو  Albucasisشمال قرطبة وقد عرف الزهراوي في الغرب باسم " 

 ي.سينا والزهراو  وابنالرازي وهو ثالث الثالثة النوابغ من األطباء العرب وهم  القاسم،

 

 بية،الطكتاب في الطب واملمارسة  ،التأليفملن عجز عن التصريف من أشهر كتبه 

كل منها تغطي تخصصا من تخصصات الطب،  فصال،يتكون الكتاب من ثالثين مقالة أو 

ة يذكر الزهراوي في مقدمة كتابه أن صناع ،ختمها الزهراوي باملقالة الثالثين في الجراحة

الطب قد تدهورت في زمنه وأنه كتب هذ الكتاب ليجمع فيه العلوم الطبية ملن عجز عن 

 كما يتضح من اسم الكتاب. بنفسه،جمعها 

 

كان العالج بالكي من الطرق الشائعة في األزمنة القديمة وقد استخدمه اإلغريق على نطاق 

في األخالط واألمزجة، وجاء العرب فطوروا آالته واستخدموه في  واسع تطبيقا لنظريتهم

عالج كثير من األمراض، وقد كان من الصعب العثور على تفسير نظري لنجاح هذه 

  اآلالم.الطريقة في تخفيف 

 

 الكي أي مزاج يستعمل

 وقبل أن نذكر العمل به ، ينبغي أن نذكر كيفية منافعه ومضاّره، وفي أي مزاج يستعمل،

فأقول: إن الكالَم في كيفية منفعة الكّي ومضاّرِه، كالٌم طويٌل، وعلم دقيٌق، وسٌر خفي، 

وقد تكلم فيه جماعة من الحكماء، واختلفوا فيه، وقد اختصرت من كالمهم اليسير، 

مخافة التطويل، فأقول: إن الكي ينفع بالجملة لكل مزاج، يكون مع مادة وبغير مادة، 

ملزاج الحار من غير مادة، واملزاج اليابس من غير مادة، فأما املزاج حاشا مزاجين؛ وهما ا

الحار اليابس مع مادة ، فقد اختلفوا فيه؛ فقال بعضهم إن الكي نافع فيه ، وقال بعضهم 

بضد ذلك أن الكي ال يصلح في مرض يكون من الحرارة واليبوسة، ألن طبع النار الحرارة 

من مرض حار يابس بدواء حار يابس، وقال الذي  واليبوسة، ومن املحال أن ُيستشفى

يقول بضد ذلك: إن الكّي بالنار قد ينتفع به في مرض حاّرٍ يابس يحدث في أبدان الناس، 

، وأنا 
ً
ألنك متى أضفت بدن اإلنسان ورطوبته إلى مزاج النار، أصبت بدن اإلنسان باردا

ك ال ينبغي أن يتصور على ذل أقول بقوله، ألن التجربة قد كشفت لي ذلك مرات، إال أنه
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إال من قد ارتاض ودّرِب في باب الكي دربة بالغة، ووقف على اختالف مزاجات الناس، 

وحال األمراض في أنفسها وأسبابها وأعراضها، ومدة زمانها ، وأما سائر األمزجة فال خوف 

لم يختلفوا ا، و عليك منها، وال سيما األمراض الباردة الرطبة، فقد اتفق جميع األطباء عليه

 في النفع بالكي فيها.

 الفرق بين الكي بالنار والكي بالدواء املحرق 

ألن النار  ق،املحر واعلموا يا َبِنيَّ أن من سر التعالج بالكي بالنار، وفضله على الكي بالدواء 

 
ً
جوهر مفرد ال يتعدى فعله العضو الذي كوي، وال يضر بعضو آخر متصل به، إال ضررا

، والكي بالدواء املحرق، قد يتعدى فعله إلى ما بعد من األعضاء، وربما أحدث في 
ً
يسيرا

 يعسر 
ً
وربما قتل، والنار لشرفها وكرم جوهرها ال تفعل ذلك، إال إن  برؤه،العضو مرضا

قد اتضح لنا ذلك بالتجربة، لطول الخدمة والعناية بالصناعة والوقوف على أفرطت. و 

 
ً
حقائق األمور، ولهذا استغنيت عن طول، ولوال أنه ال يليق بكتابي هذا ألوردت عليكم سرا

، وكيفية فعلها في األجسام، ونفيها لألمراض، بكالم فلسفي برهاني يِدّق 
ً
في النار غامضا

 عن إفهامكم.

 

 ذي يصلح فيه الكيالزمان ال

؛ أنهم قد اختلفوا في الزمان الذي يصلح فيه الكي، وجعلوا أفضل الزمان  واعلموا يا َبِنيَّ

زمن الربيع، وأنا أقول: إن الكّي قد يصلح في كل زمان، من أجل أن الضرر الواقع من قبل 

ع ضرورية االزمان، يستغرق في املنفعة التي تستجلب بالكي، وال سيما إن كان الكي من أوج

قوية محقرة، ال تحتمل التأخير، ملا يخاف منها أن تعقب ببلية هي أعظم من يسير الضرر 

 .(148)الداخل من قبل الزمان

 

 املرض قد يرجع مرة أخرى بعد الكي

وال يقع ببالكم يا َبِنيَّ ما يتوّهمه العامة وجهال األطباء، أن الكي الذي ُيبرئ من مرض ما، 

، ويجعلونه ال يكون لذلك املرض 
ً
،عودة أبدا

ً
ّي من أجل أن الك ظّنوا،وليس األمر كما  لزاما

إنما هو بمنزلة الدواء الذي يحيل املزاج، ويجفف الرطوبات التي هي سبب حدوث 

وقد  ،وقوة فعله، وشدة سلطانه لحجه،األوجاع، إال أن الكي يفضل على الدواء، لسرعة 

                                                             
 والشتاء.الكي ال ينبغي أن يستعمل في األزمنة املفرطة الطبيعة كالقيظ يقول الرازي في الحاوي:   (148)
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 ما من الزمان، على حسب مزاج العليل، وتمكن مرضه 
ً
 ته،وقو يمكن أن يعود املرض وقتا

وما يتهيأ في جسمه من اجتماع الفضول فيه، ولهمال نفسه في اكتسابها من األغذية، 

 ،
ً
 لطيفا

ً
ونحو ذلك من األسباب، اللهم إال أن يكون املرض الذي يستعمل فيه الكي مرضا

 الأالرطوبات، مثل كي الضرس عن الوجع ونحوه، فقد يمكن وفي عضٍو قليل الفضول و 

 األول.يعود فيه ذلك الوجع، وذلك يكون في 

 

 (149)الكي آخر الطب

، أن الكي آخر الطب، فهو قول صواب، ال إلى ما يذهبون هم في 
ً
وأما قول العامة أيضا

ف ذلك، األمر بخال ذلك؛ ألنهم يعتقدون أن ال عالج ينفع بدواء وال بغيره بعد وقوع الكّي، و 

ولنما معنى أن الكي آخر الطب، إنما هو أننا متى استعملنا ضروب العالج في مرض من 

ثم استعملنا آخر ش يء الكّي فنجع، فمن ها هنا وقع أن  األدوية،األمراض، ولم تنجع تلك 

 الكي آخر الطب، ال على املعنى الذي ذهبت إليه العامة وكثير من جّهال األطباء.

 

 بالذهب والحديدالكي 

وقد ذكرت األوائل أن الكي بالذهب أفضل من الكي بالحديد، ولنما قالوا ذلك العتدال 

الذهب وشرف جوهره، وقالوا إنه ال ُيفتح موضع الكّي، وليس ذلك على اإلطالق، ألني قد 

جّربت ذلك فوجدته إنما يفعل ذلك في بعض األبدان دون بعض، والكي به أحسن وأفضل 

بالحديد كما قالوا ، إال أنك إذا حميت املكواة في النار من الذهب، لم يتبين لك من الكي 

متى يحمّر على القدر الذي تريد، لحمرة الذهب، وألنه يسرع إليه البرد، ولن زدَت عليه في 

الحمي ذاب في النار وانسبك ، فيقع الصانع من ذلك في شغل، ولذلك صار الكّي بالحديد 

 من الصواب للعمل إن شاء هللا تعالى.عندنا أسرع وأقرب 

 

وقد رتبت هذا الباب في الكّي على فصول، نظمتها من الرأس إلى القدم، ليسهل على 

 الطالب ما يريده منه، إن شاء هللا.

                                                             
ب الكُي" من كالم بعض الناس، وليس بحديث، واملراد أنه  (149)

ّ
ذكر العجلوني في كشف الخفاء: في األصل هو "آخر الط

بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج بالكي، ولذا حمل العلماء قوله صلى هللا عليه وسلم وأنهي أمتي عن الكي على ما إذا 

ته الكبرى واملشهور كما قال العسقالني في أمثلة العرب آخر وجد طريق غيره مرجو للشفاء، وقال القاري في موضوعا

 الداء الكي واملعنى آخر الشفاء من الداء الكي أ.ه.
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ة واحدة الفصل األول   في كي  الرأس كي 

وكثرة  ع،الصداعلى الدماغ، اللتين هما سبب  الرطوبة والبرودةتنفع هذه الكّية من غلبة 

النزالت من الرأس إلى ناحية العينين واألذنين، وكثرة النوم، ووجع األسنان، وأوجاع الحلق. 

وبالجملة لكل مرض يعرض من البرودة؛ كالفالج والصرع والّسكتات ونحوها من 

 األمراض.

 باالستفراغ بالدواء املسهل، املنقي للرأس، الكّية؛صورة هذه 
ً
الث ث أن تأمر املريض أوال

 يحلق رأسهثم تأمره أن  وعادته،لياٍل أو أربع على حسب ما توجب قوة العليل، وسّنه 

 قد وضع يديه على صدره، ثم تضع أصل كّفك على باملوس
ً
، ثم تقعده بين يديك مترّبعا

  :(150)أصل أنفه بين عينيه، فحيث انتهت إصبعك الوسطى

 
م ذلك املوضع 

ّ
 ثم احم املكواة الزيتونية، التي هذه صورتها: باملداد،تعل

 
 وأنت تديرها، ثم ترفع يدك 

ً
م باملداد، نزلة تعصر بها يدك قليال

َّ
ثم أنزله على املوضع املعل

، وأنت تنظر املوضع، فإن رأيت قد انكشف من العظم قدر رأس 
ً
 أو قدر الِخالل،مسرعا

دة نفسها، أو بغيرها إن بردت، حتى فارفع يدك، ولال فأعد يدك بالحدي الكرسّنة،حبة 

                                                             
يض ينبغي أن يكون بمقاس أعضاء املر  وغيره،كل ما ذكر في الكتب عن مقاس األصابع والكف لتحديد موضع الكي   (150)

 املعالج.نفسه وليس 
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ه في املاء، وشّرب فيه قطنة، ترى من العظم ما ذكرت لك، 
ّ
 من ملح، فحل

ً
ثم تأخذ شيئا

واتركها  ،وضعها على املوضع، واتركه ثالثة أيام، ثم احمل عليه قطنة مشّربة في السمن

لى أن يبرأ إن شاء من النار، ثم عالجه باملرهم الرباعي، إ (151)عليه حتى تذهب الخشكريشة

 هللا تعالى.

 

 يمد القيح فهو أفضل وأنفع، وقد قالوا 
ً
أن وذكر بعضهم بإن الجرح كلما بقي مفتوحا

يكوى الجلد إلى العظم، وتمسك املكواة حتى يحترق بعض ثخن العظم، ثم تجرد بعد ذلك 

وقال آخرون ينبغي أن يبالغ بالكّي حتى يؤثر في العظم  ،ما احترق من العظم، ثم تعالج

كة الصغيرة. وزعموا أنه يتنفس 
ْ
، حتى يسقط من العظم كهيئة القيراط أو الفل

ً
 قويا

ً
تأثيرا

، ثم يعالج حتى يندمل.
ً
 طويال

ً
 زمانا

ً
 من ذلك املوضع أبخرة الرأس، ويترك الجرح مفتوحا

 

،  (152)إال في بعض الناس وعلى طريق الغرر  ،البتةولست أرى هذين النوعين من الكّي 

وتركه عندي أفضل، ومع السالمة إذا كانت، فإن الرأس يضعف متى تفرق اتصاله 

 بالطبع
ً
 ،الطبيعي، كما قد شاهدناه في سائر األعضاء، وال سّيما متى كان الرأس ضعيفا

 إن شاء هللاوالنوع األول من الكّي أسلم وأفضل عندي، ولياه استعمل، فاعمل به تسلم 

 تعالى.

 

  الفصل الثاني
 
 في كي  الرأس أيضا

، وطال ذلك بالعليل، واستعمل األيارجات  إذا حدث في جملة الرأس وجع مزمن

وَي الكّية الواحدة ت والَسعوطات واألدهان والضماداتوالقوقايا
ُ
، والسيما إن كان قد ك

طبع، عليل قوي البنية بالالتي وصفنا، فلم ينفعه ش يء من ذلك، فانظر فإن كان رأس ال

 ،
ً
 شديدا

ً
، وكان يجد بردا

ً
، ثم اكوه على  فأكوهولم يكن ضعيفا

ً
كّية أخرى فوق تلك قليال

رن من رأسه كّية ، حتى يذهب ثخن الجلد وينكشف من العظم القدر الذي وصفنا 
ُ
كّل ق

                                                             
وهي القشور التي تكون على حرق  جرح،ة من )خشك( وتعني جاف، و)ريش( وتعني كلمة فارسية مؤلف خشكريشة: (151)

 النار والقروح الحادة الخلط.
 التعرض للهلكة الغرر: (152)
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وخّفف  ؛ وهو املحجمة (153)، واكوه كّية في مؤخر رأسه، في املوضع الذي ُيعَرف بالفائق

، خالف ألم سائر كّيات 
ً
 شديدا

ً
يدك في هذه، وال تكشف العظم فإن العليل يجد لها أملا

 الرأس كلها، وسأذكر هذه الكّية في موضعها إن شاء هللا تعالى.

رني
ُ
ره، ألطف من املكواة التي  (154)وينبغي أن تكون املكواة التي تكوي بها ق

ّ
الرأس ومؤخ

 يكوى بها وسط الرأس، وهذه صورتها:

 
 

 

 غير املزمنة (155)في كي  الشقيقة الفصل الثالث

إذا حدث في شّق الرأس وجع مع صداع، وامتد الوجع إلى العين، واستفرغ العليل باألدوية 

ذلك كله،  ولم ينجع علل،الاملنقية للرأس، واستعمل سائر العالج الذي ذكرته في تقاسيم 

 فالكّي فيها على وجهين؛ إما الكّي بالدواء الحاد املحرق، ولما بالحديد.
 

 من  :فأما الكّي بالدواء املحرق 
ً
 واحدا

ً
 ، فتقشره وتقطع أطرافه منالثومفهو أن تأخذ سّنا

 ت عريض،الجهتين، ثم تشق موضع الوجع من الصدغ بمبضع 
ً
َر فيه موضعا حت حتى ُيصّيِ

 
ً
الجلد، يسع فيه السن، فتدخله فيه تحت الجلد حتى يغيب، ثم تشد عليه برفايد شدا

ه وأخرج الثوم، واترك الجرح يومين أو 
ّ
، وتتركه قدر خمس عشرة ساعة، ثم حل

ً
محكما

 مثالثة، ثم احمل عليه قطنة مغموسة في السمن، حتى يقيح املوضع، ثم تعالجه باملره

                                                             
ِرِز الرأس للرأس،موصل الفقرة العليا للعمود الفقاري بالعظم القذالي  :الفائق (153)

ْ
ِمن  وهو عظم صغير في القفا في َمغ

 العُنق.
ى من الرأِس الج القرن: (154)

َ
ْعل

َ
 اِنُب األ

مرض الشقيقة: الشقيقة هو مجموعة من األعراض تسبب أملا في أحد جانبي الرأس ونادرا ما يصيب جانبي الرأس  (155)

معا ويدوم لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ثالثة أيام. يتميز صداع الشقيقة بألم نابض شديد غالبا ما يكون في منطقة 

عينين أو خلف األذن، تصاحب األلم اضطرابات معوية كالشعور بالغثيان والقيء كما الصدغ أو خلف إحدى ال

تصاحبه اضطرابات بصرية وسمعية كالتحسس الزائد من الضوء والصوت. وقد يصاب املرء به في أي وقت خالل 

وبين كل أربعة  من الرجال اليوم وغالبا ما تكون اإلصابة به في الساعات املبكرة من النهار. تصاب النساء بالشقيقة أكثر

أشخاص هنالك ثالث سيدات مصابات بالشقيقة، وقد تبدأ نوبات الصداع بين عمر الخامسة عشرة والخامسة 

 واألربعين، وتكون نوبات الصداع عند الكبار أقل عددا وأخف بأسا.
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ولن شئت فعلت ذلك ببعض األدوية املحرقة التي أثبت في  تعالى.إلى أن يبرأ، إن شاء هللا 

 املقالة الثانية عشرة، في األدوية املحرقة.

واة صورتها، وتسمى املكوأما كّيها بالحديد فعلى هذه الصفة؛ تحمى املكواة التي هذه 

ثم  ،ب وفي وسطها نتوء صغير، ألن رأسها كهيئة املسمار، فيها بعض التقباملسمارية

 بسرعة، وتمسك يدك وأنت تموضع الوجعتضعها على 
ً
 قليال

ً
ويكون  ،دير الحديدة قليال

القدر الذي تحرق من ثخن الجلد مثل نصفه، وترفع يدك لئال تخَرق الشريان الذي من 

 ثم تشّرب قطنة في ماء امللح وتضعها على املوضع، وتتركه ثالثةأسفل، فيحدث النزف، 

ولن شئت  ،أيام، ثم تحمل القطنة بالسمن، ثم تعالج باملرهم إلى أن يبرأ إن شاء هللا تعالى

يني الناتئ من املكواة ، وتحّفظ من قطع الشريان في 
ّ
كويت هذه الشقيقة بالطرف السك

 هذه الشقيقة غير املزمنة خاصة وهللا أعلم.

  

 
 

 في كي  الشقيقة املزمنة الفصل الرابع

إذا عالجت الشقيقة بما ذكرنا من العالج املتقدم، وما ذكرناه في تقاسيم األمراض، فلم 

ة ما ال يقوم بها ما ذكرنا من الكي األول بالدواء أو بالكي بالنار، 
ّ
ينجع العالج، ورأيت من العل

م على موضع الوجع ، بخطالسكينية حتى تبيّض فينبغي أن تحمي املكواة 
ّ
 ، بعد أن تعل

وله نصف إصبع أو نحوه ، وتنزل يدك مرة واحدة وأنت تشدها حتى تقطع يكون ط

الشريان، وتبلغ نحو العظم، إال أنه ينبغي لك أن تتحفظ من اتصال الفك الذي يتحرك 

عند املضغ، فتحرق العضل أو العصب املحرك له، فيحدث التشنج، وكن على حذر 

الغرر، وال سيما ملن جهل ما ورقبة من نزف دم الشريان الذي قطعت، فإن في قطعه 

، وترك العمل به أولى 
ً
 مجّربا

ً
ن وسنأتي بذكر تدبير النزف العارض م ،يصنع، ولم يكن دِربا

 الشريان، على وجهه في موضعه من هذا الكتاب، إن شاء هللا عز وجل.

 

 ،
ً
 ية فيك فأكوهفإن رأيت من العلة ما ال تقوم به هذه الكية، ورأيت جسم العليل محتمال

إن شاء هللا. ولن شئت استعملت الكي  ُيبرأ،وعالج الجرح حتى  وصفنا،وسط الرأس، كما 
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الذي ذكرنا في باب سّل الشريان، باملكواة ذات السكينين، فإنه كي أفضل من هذا وأنجع 

،
ً
 إن شاء هللا تعالى.  دائما

 في كي  أوجاع األذنين الفصل الخامس

باملسهالت وسائر العالج الذي ذكرنا في التقسيم،  وعولج برد،إذا حدث في األذن وجع عن 

 ، التي هذه صورتها: (156)ولم يذهب الوجع، فاحم املكواة التي تسمى النقطة

 
 إن كان الوجع 

ً
ثم تنقط بها بعد إحمائها، حول األذن كلها كما تدور، أو حولهما جميعا

، بعد أن تعلم باملداد
ً
ر ، ويكون الكي قدر عشفيهما، وتبعد بالكي من أصل األذن قليال

 نقط في كل أذن أو نحوها، ثم تعالج املواضع حتى يبرأ، إن شاء هللا تعالى. 

  

 في كي اللقوة الفصل السادس

التي تعالج بالكي، إنما تكون من النوع الذي يحدث من البلغم، على ما ذكرت  (157)اللقوة

 في تقاسيم األمراض، ويجتنب النوع الذي يحدث من جفوف وتشنج العصب.

ومتى عالجت هذا النوع من اللقوة باأليارجات والسعوطات والغراغر فلم ينجع عالجك، 

 ، والثانية صل األذنأفينبغي أن تكوي العليل ثالث كّيات؛ واحدة عند 
ً
 من أسفل قليال

، واجعل كّيك من ضد الجهة املريضة، ألن عند مجتمع الشفتين، والثالثة صدغه

 االسترخاء إنما يحدث في الجهة التي تظهر صحيحة. 

، وأخرى في وصورة الكّي 
ً
رن الرأس قليال

ُ
؛ أن تكويه كية بإزاء طرف األذن األعلى، تحت ق

ف ثخن قدر نص حتى تحرق قدر طول اإلبهام، تنزل بالكي يدك الصدغ، ويكون طولها على 

 الجلد. 

                                                             
 .األذنأيضا يسمي املكواة املدببة نقطة وهي أيضا تستخدم في كي  (156)
، وهي نوعان إما محيطية أو مركزية؛ واملحيطية أهمها  facial Nerve Paralysisاللقوة هي شلل العصب الوجهي  (157)

، ولعلها املقصودة في النوع البلغمي، أو أن تكون بأسباب ورمية أو رضية...، ولعلها ما Bell's Palsyما يسمى لقوة بيل 

 أو تشنج، باإلضافة إلى املركزية. وهللا أعلم.  ف االزهراوي بالنوع الذي يحدث من جفدعاها هنا 
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 كما ترى:  وهذه صورة املكواة وهي نوع من 
ً
 التي تقدمت صورتها إال أنها ألطف منها قليال

 
، ثم تعالج املوضع بما تقدم حتى يبرأ، إن 

ً
ين فيه فضل غلظ قليال

ّ
وينبغي أن يكون السك

 شاء هللا عز وجل.

 

 في كي  السكتة املزمنة بعالفصل السا

، وعالجتها بما ذكرنا ولم ينجع عالجك، ولم يكن بالعليل حّمى، (158)إذا أزمنت السكتة

أربع كيات؛ على كل قرن من رأسه كّية، وكية في وسط الرأس كما ذكرنا، وكية في  فأكوه

 كيةوقد يكوى  ،مؤخر الرأس على ما تقدم، وصفة املكاوي على ما تقدم
ً
م على ف أيضا

 ، ثم تعالج بما تقدم، إن شاء هللا تعالى. فيكون أبلغاملعدة، 

 

 في كي النسيان الذي يكون من البلغم الفصل الثامن

 من األيارجات الكبار ، والحبوب املنقية للدماغ، ثم يحلق 
ً
ينبغي أن يسقى العليل أوال

ضمدة، تحمله مرات املكتوب في مقالة األ  (159)رأسه كله وتحمل على مؤخره ضماد الخردل

فإنه ضرب من الكّي، وافعل ذلك على الرتبة بعينها التي ذكرت هناك ، فإن برئ بذلك ولال 

                                                             
السكتة: هي أن يبطل الحس والحركة من كثرة دم أو خلط غليظ بارد يمأل بطون الدماغ، فيمنع الروح النفسية  (158)

من أسباب عديدة أهمها النزف الدماغي  Comaمن النفوذ، ويكون صاحبها كأنه نائم من غير نوم.. وهي حالة السبات 

 .وغيره
ه، يؤخذ  (159)

َ
ضماد الخردل: النافع من النسيان ومن جميع العلل الباردة في الدماغ كالفالج واللقوة والشقيقة والَبل

 وليلة جزءان، يدق الزبيب مع 
ً
من الخردل األحمر الحديث املدقوق املنخول، ومن الزبيب املنقوع في الخل الحاذق يوما

ثم يحمل على شطر الدماغ للنسيان ويترك عليه قدر ما يحتمل من حّره ولذعه، الخردل في الهاون حتى يأتي مثل املرهم، 

ثم تنحيه ويدخل الحمام بعده مرات على قدر حاجته إال أنه ينبغي أن يزاد في وزن الخردل وينقص على قدر مزاج 

 ومن الزبي
ً
هم ب جزأين، ومناملستعمل له وحسب قوة املريض وضعفه ألن منهم من يحتمل أن يجعل من الخردل جزءا

 ومن الزبيب ثالثة أجزاء، ومنهم من يحتمل أقل من ذلك وأكثر على حسب ما يراه الطبيب، 
ً
من يحتمل من الخردل جزءا

 ويستعمل للصداع والشقيقة وجميع األمراض الباردة في الرأس وفي سائر الجسم.
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ثالث كيات في مؤخر رأسه، تكون مصطفة من أعلى الرأس إلى أسفل العنق، واجعل  فأكوه

يل لبين كل كية وكية غلظ اإلصبع، ثم تعالج الكي بما تقدم ، فإن أردت الزيادة ، وكان الع

 لذلك، 
ً
جه على القرنين، ثم تعال فأكوهالكية الوسطى، فإن أردت الزيادة  فأكوهمحتمال

 حتى يبرأ، وتكون املكواة زيتونية، على الصورة التي تقدمت ، إن شاء هللا.

 

 واسترخاء جميع البدن (160)في كي الفالج الفصل التاسع

 وبما ذكرنا، ثم احلق رأس العليل، ثم اكوه بااليارجاتينبغي أن تتقدم في تنقية الرأس 

وكّية على كل قرن من الرأس، وكية على مؤخره، وثالث على فقارات  الرأس،كّية في وسط 

 لذلك 
ً
العنق، فإن احتجت في علة استرخاء البدن إلى أكثر من ذلك، وكان املريض محتمال

 ،
ً
 مستحكما

ً
رق من وأبلغ بالكّي حتى تحأربع كيات على فقارات ظهره،  فأكوهواملرض قويا

الجلد أكثره، وترفع يدك، ثم تعالجه على ما تقدم حتى يبرأ إن شاء هللا، ولتكن املكواة 

 زيتونية.

 

 في كي  الصرع الفصل العاشر 

 
ً
إنما يكوى املصروع الذي يكون صرعه من قبل البلغم، فينبغي أن ينقى دماغه أوال

 وكان 
ً
باأليارجات الكبار وبسائر العالج الذي ذكرنا في التقسيم إذا كان العليل كبيرا

 ال يحتمل األدوية، فليستعمل الغراغر واملماضغ 
ً
 ألخذ األدوية، فأما إن كان صبيا

ً
محتمال

قبل ذلك بأيام كثيرة مع تحسين أغذيته، ثم ُيحلق رأس العليل، ثم اكوه املنقّية للدماغ 

                                                             
 Quadriplegia، واسترخاء جميع البدن .  Hemiplegiaالفالج الشقي  (160)
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 أخرى في مؤخره، وعلى كل 
ً
الكية الواحدة في وسط الرأس على ما تقدم في الصفة، وكّية

 ،
ً
 وكان محتمال

ً
 الكيات التي ذكرُت في فأكوهقرن من رأسه كية، فإن كان املريض قويا

فقرات العنق وفقرات الظهر، وتكون املكواة زيتونية صاحب الفالج واسترخاء البدن، على 

 فاجعل املكواة لطيفة على هذه الصورة:
ً
 على الصفة التي تقدمت، فإن كان العليُل صبيا

 
  

 في كي  املاليخوليا الفصل الحادي عشر  

الكيات التي ذكرنا في  فأكوهرطوبات فاسدة وبلغم غليظ،  (161)إذا كان سبب املاليخوليا

 وكان جسم العليل السوداءالج، ولن كان سبب املاليخوليا فضل مائل إلى صاحب الف

 ، فاسقه ما ينقي دماغه على ما تقدم في التقسيم، ثم احلق رأس العليل، ثم اصنع 
ً
مرطوبا

، يمسك 
ً
كعكة محكمة من كتان كالدائرة، ثم أنزلها في وسط رأسه ، والعليل قاعد متربعا

 واحد
ً
نه على النار سخونة من كل جهة ، ثم خذ رطال

ّ
 من سمن الغنم العتيق، ثم سخ

ً
ا

معتدلة قدر ما يحتمل اإلصبع إذا أدخل فيه، ثم تفرغه وسط رأسه في الدائرة، وتتركه 

حتى يبرد، تفعل ذلك بالعليل كل أسبوع مرة مع سائر تدبيره الجيد، حتى يبرأ إن شاء هللا 

 كثيرة، من غ ولن تعالى
ً
 صغارا

ً
ن ير أن تمسك يدك باملكواة، بل يكو شئت كويته تنقيطا

، فإن هذا النوع من الكّي يرطب الدماغ باعتدال، ثم تحمل عليه قطنة مشربة في 
ً
تشميما

 السمن أو في شحم الدجاج، حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى. 

 

 في كي املاء النازل في العين الفصل الثاني عشر 

إذا تبّين لك ابتداء املاء النازل في العين، بالعالمات التي ذكرت في التقسيم، فبادر واسق 

، ثم 
ً
العليل ما ينقي رأسه، واحمه من جميع الرطوبات، وعّرقه في الحمام على الريق أياما

                                                             
يقول الشيخ الرئيس في كتابه القانون في تعريف املالنخوليا" إنها تغير الفكر عن املجرى  Melancholiaاملالنخوليا  (161)

الطبيعي إلى الخوف والفساد ملزاج سوداوي يوحش روح الدماغ ويفزعه ". ولقد ذكر أن استمرار املالنخوليا يؤدي إلى 

 ما من الدماغ نفسه أو من خارج الدماغ.ما يسمى باملانيا، وأن سبب املالنخوليا إ
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أُمْرُه بحلق رأسه، واكوه كّية في وسط الرأس، ثم اكوه كّيتين على الصدغين ، إن كان 

، أو من الجانب الواحد إن كان ابتداء املاء في العين ابتداء 
ً
نزول املاء في العينين جميعا

الواحدة ، واقطع باملكواة جميع األوردة والشريانات التي تحت الجلد، ولتكن الكيات فيها 

 منه فاقطعه على املقام 
ً
طول في عرض الصدغين ، وتحفظ من نزف الدم، فإن رأيت شيئا

سنأتي بالحكمة في َسّل الشريانات وقطعها والتحفظ من النزف. وقد بأي عالج أمكنك، و 

 يكوى في القفا تحت العظمين كيتين بليغتين، إن شاء هللا تعالى.

  

 في كي الدموع املزمنة الفصل الثالث عشر 

وكانت من قبل األوردة والشريانات التي في ظاهر الرأس  دائمة،إذا كانت دموع العين مزمنة 

ت الكي الذي وصف فأكوه، بلغماءيهيّقنت أن ذلك من فضول باردة غليظة وت خارج،من 

بعينه في ابتداء املاء النازل؛ كية في وسط الرأس وكيتين على الصدغين، وكيتين في القفا 

كية في كل جانب من ذنب العين على طرف  فأكوهولن احتجت إلى زيادة  العظمين،تحت 

 الحاجب بمكواة صغيرة، إن شاء هللا.

 

 في كي  نتن األنف الفصل الرابع عشر  

إذا عالجته بما ذكرنا في التقسيم ولم ينجع العالج، فبادر فاسق العليل القوقايا ثالث 

املكواة ثم اكوه ب الزيتونية،واكوه الكية الوسطى باملكواة  العليل،ليال، ثم احلق رأس 

، وتحفظ من ا
ً
 . (162)عهلشريان ال تقطاملسمارية كيتين فوق الحاجبين تحت الشعر قليال

  

 في كي  استرخاء جفن العين الفصل الخامس عشر  

فاكِو الجفن كّية واحدة بهذه املكواة الهاللية  رطوبة،إذا استرخى جفن العين من مرض أو 

 وهذه صورتها:

 

                                                             
منة كيتان ي عفونة،مما جرب في عالجه وخصوصا إذا كان في الدماغ أو مقدمة  :األنفيقول ابن سينا في عفونة  (162)

 الرأس.اليافوخ ويسرته بحذاء األذنين مائلتين إلى الصدغين أو كية على وسط 



327 

 

، كيتين في كل جهة، وتباعد من الصدغين، ويكون  فأكوهولن شئت 
ً
فوق الحاجبين قليال

طول الحاجب، وال تبالغ يدك بالكي، بل على قدر ما يحترق ثلث الجلد، طول كل كية على 

 وتكون صورة املكواة على هذه الصورة إن شاء هللا تعالى.

 

 في كي  جفن العين الفصل السادس عشر  

جفون العين إذا انقلبت أشفارها إلى داخل فنخست العين، فالكي فيها على نوعين؛ إما 

الكي بالنار، ولما الكي بالدواء املحرق؛ فأما كيها بالنار، فتأمر العليل قبل ذلك أن يترك 

أشفاره، إن كان ممن ينتفها، حتى تطول وتستوي، فإن نخسته عند نباتها، فيشد عينيه 

رك، حتى تنبت، فإذا نبتت واستوت، فضع رأس العليل في حجرك، ثم بعصابة لئال تتح

م على جفن عينيه باملداد عالمة على شكل ورقة آس، ويكون ابتداء العالمة بالقرب 
ّ
تعل

عاب "البزر قطونا" على العين 
َ
من األشفار، ثم تضع قطنة مشربة في بياض البيض أو في ل

 في مرات كثيرة، حتى يحتثم تحمى مكواة ... ثم تكوي على الشكل ال
ً
 قليال

ً
مت قليال

ّ
رق ذي عل

 سطح الجلد الذي هو كشكل ورقة اآلس، كله، ظاهره خاصة. 

 

وعالمة صحة عملك أن ترى جفن العين قد تشّمر، والشعر قد ارتفع عن لحمة العين، 

ثم احمل عليه قطنة بالسمن حتى تنقلع  أيام،فارفع يدك حينئذ واتركه ثالثة 

ثم عالجه حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى... فإن عاد ش يء من الشعر بعد وقت،  الخشكريشة،

. فإن كان الشعر في الجفن 
ً
واسترخى الجفن، فأعد الكّي على ذلك املوضع كما فعلت أوال

 حتى يرجع إلى موضعه الطبيعي، ويستوي وال ينخس الشعُر العين. فأكوهاألسفل، 

 

أمر العليل أن يترك األشفار حتى تطول وتستوي، ثم وأما الكي بالدواء املحرق، فهو أن ت

، ثم خذ من الصابون املعهود، ومن الجير غير املطفأ، آستصنع من الكاغد صورة ورقة 

، وتفعل ذلك بالعجلة 
ً
 جيدا

ً
 سـحقا

ً
من كل واحد وزن درهـم أو نحوه، فتسـحقهما جميعا

ن ة اآلس وتضعه على جفلئال يبرد، ثم تبسط منه على الكاغد الذي صنعت كهيئة ورق
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العين الواحدة أو االثنتين، وتضع تحت العين قطنة مشربة في بياض البيض، ورأس 

 وأنت تحركه كلما 
ً
ِرْحُه قليال

ُ
العليل في حجرك، وتضع إصبعك السبابة فوق الدواء، وت

 كالنار، فما دام يجد اللذع فاترك الدواء 
ً
حسَّ العليل بلذع الدواء، ألنه يجد له لذعا

وحركه بإصبعك، فإذا سكن اللذع فانزع الدواء واغسل العين باملاء، وانظر فإن رأيت 

الجفن قد ارتفع كما يرتفع عند التشمير بالنار أو بالقطع، ولال فأعد عليه من الدواء على 

املوضع الذي لم يؤثر فيه الدواء ولم يسوّد، حتى يستوي عملك وتتشمر العين، ثم تضع 

حتى ينقلع الجلد املحروق، ثم تعالجه باملرهم النخلي وغيره حتى  عليه القطن بالسمن

 يبرأ. 

 

 يسقط في العين من الدواء ش يء، فإن أالوينبغي لك عند العمل أن تتحفظ غاية التحفظ 

استرخى الجفن بعد أيام ونخس من الشعر ش يء في العين، فِعد الدواء على ذلك املوضع 

، ثم عالجه حتى يبرأ إن شاء هللا تعالىالذي استرخى من الجفن خاصة، كما ف
ً
 .علت أوال

 

واعلم أن أعين الناس قد تختلف في الصغر والكبر، فعلى حسب ذلك فليكن تشميرك. 

 وليس يخفى طريق الصواب على من كانت له دربة بهذه الصناعة إن شاء هللا.

 

 في كي  الناصور الذي يعرض في مأق العين الفصل السابع عشر 

الناصور بما ذكرنا في تقاسيم األمراض ولم ينجع عالجك، فينبغي أن تكويه إذا عالجت 

على هذه الصفة؛ تأمر العليل أن يضع رأسه في حجرك، ويمسك رأسه خادم بين يديك 

 ال يتحرك وال يضطرب رأسه، ثم تضع قطنة مبلولة في بياض البيض أو في لعاب 
ً
إمساكا

تكون مجّوفة، كهيئة أنبوبة ريش النسر، من  ،البزر قطونا على عينيه ثم تحمي املكواة 

الطرف الواحد الذي يكون به الكي، ولن شئت أن تكون منفردة الطرف اآلخر، ولن شئت 

ثم تعصر  ،، إال أن هذه املجوفة أفضل لعملك إن شاء هللا (163)كانت مصمتة كاملرود

، وتخرج منه املدة، وتنشفه، ولن كان غير مفتوح فتفتحه، 
ً
الناصور إن كان مفتوحا

، فتمسك بها يدك حتى 
ً
وتستخرج قيحه، ثم تضع عليه حينئذ املكواة وهي حامية جدا

                                                             
. Probeامِلرود:  (163)

ً
 ؛امليل الذي يكتحل به وتسبر به الجراح، ويقال له ملمول أيضا
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 عند الكي من العين إلى ناحية األنف، لئال تخطئ يدك 
ً
تصل إلى العظم، وأبعد يدك قليال

تقع املكواة في شحمة العين فتفسدها. فإن وصلت في أول كية إلى أو يقلق العليل، ف

العظم ولال فأعد املكواة مّرة ثانية إن احتجت إلى ذلك، واتركه ثالثة أيام ثم احمل عليه 

 ولم يبرأ ،قطنة بالسمن، وعالجه باملرهم املجفف، حتى يبرأ
ً
، فإن مض ى له أربعون يوما

ال حتى ينكشف العظم، واجرده على ما سيأتي ذكره ولال فاحمل عليه الدواء الحاد األك 

ووجه آخر من كّي الناصور ذكره بعض األوائل؛ تعمد إلى موضع ، في بابه إن شاء هللا 

 
ً
 رقيقا

ً
 وتصفي فيه قدر وزن درهم رص ،الناصور فتشقه ثم تضع في نفس الشق قمعا

ً
اصا

، وال  يت
ً
 مزموما

ً
 جيدا

ً
، وتمسك يدك بالقمع إمساكا

ً
حرك العليل البتة لئال يصل مذابا

الرصاص املذاب إلى عينه ، وينبغي أن تضع على عين العليل قطنة مغموسة في بياض 

 إن شاء هللا 
ً
 عجيبا

ً
 ،البيض، أو في املاء، فإن الرصاص يحرق موضع الناصور ويبرئه برءا

، ورد ففإن برئ الناصور بما ذكرنا من الكي والعالج ولال فال بد من استعمال ثقب األن

 الناصور إلى مجرى األنف، على ما سيأتي في موضعه األخص به إن شاء هللا تعالى.

 

 في كي  شقاق الشفة الفصل الثامن عشر 

 ما يحدث في الشفة شقاق يسمى الشعرة، وال سيما في شفاه الصبيان. إذا عالجت 
ً
كثيرا

، على نيهسكيصغيرة هذا الشقاق بما ذكرنا في التقسيم، فلم ينجع العالج، فاحم مكواة 

 هذه الصورة:

 
ويكون حرفها على دقة السكين ثم تضعها حامية بالعجلة في فص الشقاق حتى يصل إلى 

 حتى يبرأ إن شاء هللا. (164)عمق الشقاق ثم تعالجه بالقيروطي

 

 في كي  الناصور الحادث في الفم الفصل التاسع عشر 

ضراس، ورم ثم قاح وانفجر، وأزمن أو الحنك، أو في أصول األ  ةإذا عرض في أصل اللث

 ،
ً
ولم ينجع فيه العالج، فينبغي أن تحمي مكواة  ثم عالجتهجري القيح منه وصار ناصورا

                                                             
 القروطي: مرهم يضمد به الجرح ونحوه. (164)
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على قدر ما تسع في الناصور، ثم تدخلها حامية في ثقب الناصور، وتمسك يدك حتى تصل 

كرنا ذلك بما ذالحديدة محمية إلى غوره وآخره، وتفعل ذلك مرة أو مرتين، ثم تعالجه بعد 

فإن انقطعت املادة وبرئ، ولال فال بد من الكشف على  ،من العالج إلى أن يبرأ، إن شاء هللا

 املكان وينتزع العظم الفاسد على حسب ما سيأتي في بابه، إن شاء هللا تعالى.

 

 في كي  األضراس واللثات املسترخية الفصل العشرون

وتحركت األضراس، وعالجتها باألدوية ولم ينجع، إذا استرخت اللثات من قبل الرطوبة، 

فضع رأس العليل في حجرك، ثم احم املكواة التي تأتي صورتها بعد هذا، بأن تضع األنبوبة 

 حتى يحس العليل 
ً
على الضرس، وتدخل فيها املكواة حامية بالعجلة، وتمسك يدك قليال

ب عيد املكواة مرات على حسبحرارة النار قد وصلت إلى أصل الضرس، ثم ترفع يدك، ثم ت

ما تريد، ثم يمأل العليل فمه من ماء امللح، ويمسكه ساعة ويقذف به، فإن الضرس 

 الرطوبة الفاسدة، إن شاء هللا.
ّ
 املتحركة تثبت، واللثة املسترخية تشتد، وتجف

 
 

 في كي  وجع الضرس الفصل الحادي والعشرون

فيها دود، ولم ينجع فيها العالج باألدوية، إذا كان وجع الضرس من قبل البرودة، أو كان 

فالكي فيها على وجهين؛ إما الكي بالسمن، ولما الكي بالنار، فأما كيها بالسمن فهو أن تأخذ 

من السمن البقري، فتغليه في مغرفة حديد، أو في صدفة، ثم تأخذ قطنة فتلفها على 

سكها الوجعة بالعجلة، وتم طرف املرود ، ثم تغمسها في السمن املغلي وتضعها على السن

 حتى تبرد، ثم تعيدها مرات حتى تصل قوة النار إلى أصل الضرس، ولن شئت أن تغمس
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دة الحديصوفة أو قطنة في السمن البارد وتضعها على السن الوجعة، وتجعل فوقها 

 املحمية، حتى تصل النار إلى قعر السن. 

 

 (165)وأما كيها بالنار فهو أن تعمد إلى أنبوبة

حاس، أو أنبوبة حديد، ويكون في جرمها بعض ن

الغلظ لئال يصل حر النار إلى فم العليل، ثم 

احم املكواة التي تأتي صورتها، وتضعها على 

نفس السن، وتمسك يدك حتى تبرد املكواة، 

 آخر. وينبغي في إثر 
ً
تفعل ذلك مرات، فإن الوجع يذهب إما ذلك النهار نفسه، ولما يوما

ى بأي يكو  ،بهمأل العليل فمه بالسمن الطيب ويمسكه ساعة ثم يقذف ذلك الكّي أن ي

  طرف شئت على حسب الذي يمكن. وهذه صورة األنبوبة:

 
 

 في كي  الخنازير الفصل الثاني والعشرون

عن بلغم ورطوبات باردة، ولم تكن تنقاد للنضج باألدوية، وأردت  (166)إذا كانت الخنازير

 فاحِم املكواة املجّوفة التي هذه صورتها
ً
ان منفوذة الطرفين، ليخرج الدخ، نضجها سريعا

عند الكي من الطرف اآلخر، وضعها محمية على نفس الورم، مرة وثانية إن احتجت إلى 

 ذلك، حتى تصل إلى عمق الورم. 

                                                             
قع عليه ي ألنهتارة يكون ظاهر وتارة يكون باطنا فان كان ظاهرا فكيه سهل  املوضع  أنواعلم يقول ابن القف:  (165)

 أنبوبةخذ تت أنقعدة والرحم فكيه صعب جدا ، والطريق في ذلك والفم وامل األنفاملكوي عيانا ، وان كان باطنا كداخل 

 وتدخل و يجعل طرفها على موضع األنبوبةمن خشب وتطلي بمغرة مجبولة بماء ورد ويجعل ثخانة املكوي دون فضاء 

 ب و يحسمن الفساد ويذه ش يءبه املوضع حتى ال يبقى فيه  ويكوي  األنبوبةالكي ثم يدخل املكوى بحيث ال يصيب 

املكوى شيئا من  يصيب أنالكي  فيو يتوقى دائما  األنبوبةحين برد  إلىالكى فيترك العمل  إلىبالوجع فان احتاج املوضع 

 اعلم . فيفان ذلك يوقع  األوتاروالعضالت و  األعصاب
ّ

 ألم شديد وَّللا
صلبة تكون في اللحوم ، هي أورام .Lymphadenopathyالورم الخنزيري هو ضخامة العقد البلغمية الرقبية  (166)

.
ً
 وشماال

ً
 الرخوة، وأكثر ما تكون في العنق، وألن رقاب أصحابها تشبه رقاب الخنازير في الغلظ وقلة االلتفات يمينا
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، فاجعل املكواة على قدر الورم، ثم اتركه ثالثة أيام، واحمل عليه فإن كان ا
ً
لورم صغيرا

تى ح والفتائلقطنة مغموسة في السمن، حتى يذهب ما أحرق النار، ثم عالجه باملرهم 

 يبرأ إن شاء هللا تعالى.

 

 في الكي  من بحوحة الصوت وضيق النفس الفصل الثالث والعشرون

إذا غلبت الرطوبة على قصبة الرئة، وال سيما إذا كان ذلك مع برودة املزاج، فينبغي أن 

 باألدوية املسهلة، ثم تكويه كية في نقرة النحر عند أصل الحلقوم في 
ً
يستفرغ العليل أوال

املوضع املنخفض، واحذر أن تصل بالكي إلى الحلقوم، وال تحرق من الجلد إال نصفه، ثم 

رى عند مفصل العنق، في آخر خرزة منه بليغة، وتكون املكواة مسمارية، على كّية أخ أكوه

 الصفة التي تقدمت، ثم عالجه بما تقدم حتى يبرأ إن شاء هللا عز وجل. 

  

 في كي  مرض الرئة والسعال الفصل الرابع والعشرون

 وكانإذا كان السعال ومرض الرئة عن رطوبات باردة، ولم يكن بالعليل حمى وال سّل، 

،املرض 
ً
كيتين فوق الترقوتين، في املواضع املنخفضة اللينة الفارغة، وكية  فأكوه مزمنا

أخرى في وسط الصدر بين الثديين، وتكون املكواة مسمارية، على الصورة التي تقدمت، 

 ثم عالجه بما تقدم حتى يبرأ، إن شاء هللا.

 
 باملكواة التي تسمى النقطة، التي تقدمت صورتها في تنقيط 

ً
ولن شئت فليكن كيك تنقيطا

وجع األذنين، وتكون النقط من ثالثين نقطة إلى نحوها، ثم تعالجه بما تقدم حتى يبرأ، إن 

 شاء هللا. 
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وقد تصنع مكواة ذات ثالث شعب، على هذه الصورة، فتستعجل بها الكي ألنك تكوي بها 

 ة واحدة ثالث كيات:في مر 

 
  

  

 في كي  اإلبط الفصل الخامس والعشرون

إذا انخلع رأس العضد بسبب رطوبات مزلقة، أو لم يثبت في حين رده عند تخلعه، حتى 

يصير له ذلك عادة، يرد ثم ينخلع عند أدنى حركة تعرض، كما قد شاهدناه، فينبغي أن 

، ثم يستلقي العليل على ظهره، 
ً
أو على الجانب الصحيح، ثم ترفع الجلد ترد الفك أوال

كان املفصل انخلع إلى  الذي في داخل اإلبط إلى فوق، بإصبعك من يدك اليسرى إذا

 ، التي هذه صورتها:(167)داخل، ثم تحمي املكواة ذات السفودين

 
  

، ويأتي شكل الكي أربع كيات، وقد (168)ثم تكوي بها الجلد حتى تنفذها إلى الجانب اآلخر

مكواة ذات ثالثة سفافيد، فيكون شكل الكيات حينئذ ست كيات، وتكون يكوى ب

 السفافيد على رقة املرود. وهذه صورة املكواة ذات الثالث سفافيد:

 
 

 على هذا العدد واحدة، فتكون الكيات ثماٍن، ثم يحمل على الكي الكراث 
ً
وقد يزاد أيضا

عة  حتى يقوى وال ي (169)املدقوق مع امللح، ثم يلزم العليل الدَّ
ً
ولن كان  ،حّرك العضو زمانا

                                                             
 السفود : عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى وتاجمع سفافيد (167)
 عليها من ضرر على املريض .يجب عدم االلتفات الى هذه الطريقة وامثالها للبشاعتها وملا يترتب  (168)
عة : الراحة (169)  الدَّ
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فوق املنكب كية واحدة مسمارية جيدة، أو  فأكوهالخلع إلى فوق، وقّل ما يكون ذلك، 

 كيات كثيرة تنقطها، فإن املفصل يشتد، وتذهب الرطوبة، ويبرأ العليل إن شاء هللا تعالى.
 

 في كي  املعدة الفصل السادس والعشرون

ها، وكثرت النزالت إلي مزاجها،إذا حدث في املعدة برد ورطوبات كثيرة، حتى أخَرَجْتها عن 

وعولجت بصنوف العالج فلم تنجع، فينبغي أن يستلقي العليل على ظهره، ويمد ساقيه 

بقدر إصبع بمكواة مسمارية،  (170)ويديه، ثم تكويه ثالث كيات؛ كية تحت ملعقة الصدر

، وأبعد بينهما لئال وكيتين أسفل عن جنبي ا
ً
لكية الواحدة، حتى يأتي شكل الكيات مثلثا

تجتمع إذا انفتحت، ويكون عمق الكي قدر ثلثي ثخن الجلد، ويكون شكل الكيات على 

 هذه الصورة:

 
لكية وتكون املكواة التي يكوى بها هذه ا املعدة،ولن شئت كويته كّية واحدة كبيرة في وسط 

م و  دائرة،الواحدة على شكل 
ّ
 ملن جزع من هذا الكي، وهو أن تعل

ً
قد تكوى املعدة تنقيطا

 على القدر الذي تريد باملداد، ثم تكويه بمكواة النقطة، ثم تعالجه 
ً
على املعدة نقطا

 بالعالج الذي تقدم، حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.

                                                             
 ، وقوله بقدر اصبع يعني بعرض اصبع .عقة الصدر: لعلها موضع عظمة القصمل (170)
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 في كي  الكبد الباردة الفصل السابع والعشرون

دة ورطوبة، أو من ريح غليظة، حتى خرجت عن مزاجها إذا عرض في الكبد وجع من برو 

*، وعولج العليل بما ذكرنا في التقسيم، فلم ينجع ذلك، فينبغي 
ً
 مفرطا

ً
الطبيعي خروجا

م باملداد ثالث كيات على هذا الشكل وهذا املقدار 
ّ
أن يستلقي العليل على قفاه، وتعل

ين كّل ويكون بعد ما ب، سان بعينه، على الكبد أسفل الشراسيف حيث ينتهي مرفق اإلن

، وال تزّم يدك باملكواة 
ً
كية وكية على غلظ اإلصبع، ويكون الكي على طول البدن مستقيما

 (171)نعّما
ً
، وليكن قدر ما تحرق من ثخن الجلد قدر نصفه ال مزيد، ويكون العليل قائما

، قد مد ساقيه ورفع ذراعيه،
ً
 فيكون مضطجعا

ً
 وهذه على قدميه، فإن لم يكن قائما

 صورة املكواة:

 
 

وقد يمكنك أن تكوي هذه الكيات باملكواة السكينية إذا كان معك رفق وحذق بالصناعة، 

ه، فتحرق البطن وتصل إلى األمعاء، ألن 
ّ
وتحفظ لئال تمعن في الكي فتحرق ثخن الجلد كل

 فاعلمه.الجلد هناك رقيق 

                                                             
 نعما : أي ناعما خفيفا (171)
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 ورم الكبد بالكي   الفصل الثامن والعشرون
 
 في بط

راج وأرْدَت أن تعلم إن كان ذلك الورم في لحم الكبد أو في صفاقه،  إذا
ُ
عرض في الكبد خ

 بغير حدة، ولن كان في صفاق 
ً
 ووجعا

ً
فإنه إن كان في لحم الكبد فإنه يجد العليل ثقال

الكبد كان مع الوجع حدة شديدة، ورأيت أنه قد أعيا األطباء عالجه، فينبغي أن يستلقي 

م موضع الورم باملداد، ثم تحمي املكواة التي تشبه امليل، وهذه العليل على قفاه، 
ّ
ثم تعل

 صورتها:

 
ه، وتنتهي بالكي إلى الصفاق، حتى تخرج امِلّدة 

ّ
وتكويه بها كّية واحدة، حتى تحرق الجلد كل

راجات حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى
ُ
 ينبغي وهذا النوع من الكي ال، كلها، ثم تعالجه بعالج الخ

تعمله إال من طالت دربته في صناعة الطب، وجرت على يده هذه األمراض بالتجربة أن يس

، فحينئذ يقدم على مثل هذا العمل، وتركه عندي أفضل إن شاء هللا تعالى.
ً
 مرارا

  

 (172)الفصل التاسع والعشرون في كي  الشوصة

ذ مـن أن تأخالباردة، على هذه الصفة؛ وهو  ذكرت األوائل الكي بأصول الزراوند للشوصة

، أطول مـا تجد منه، ويكـون كغلظ اإلصبع، 
ً
 واحدا

ً
أصول الزراوند اليابس الطويل أصال

                                                             
عالج ذات الجنب وهي )الشوصة( وهي ورم يحث في الحجاب أو في ونقل عنه صاحب كتاب فاكهة ابن السبيل؛  (172)

واما  ،ى االضالع من الداخل وتضيق النفس ويحس العليل بثقل في الصدر ويكون النفس حارا جدا الغشاء الذي عل

ه د كما يفعل قوم ، وال يستعمل معيالكي للجراح العارضة عن الشوصة وهي ذت الجنب فليس ينبغي أن يكوى بالحد

كن األمر فيه الى ناصور ال برء له. لالبط فإن ذلك مما ال يتخلص صاحبه من املوت، فان تخلص من املوت فانه يؤول 

ينبغى أن يكوى بأصل الزراوند الطويل وذلك أنه تغمس الرزاوند فى الزيت وتحميه حميا جيدا ثم يكوى به كية واحدة 

لع ويكوى أيضا كيتين عظيمتين فوق الثديين فيما بين الض، فيما بين اتصال عظم الترقوة بعد أن يمد الحلق الى فوق 

الصدر، وأخرى فوق  رابع، وكيتين فيما بين الضلع الخامس و السادس مائلة إلى خلف قليال، و كية فى وسطالثالث و ال
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ِقَده في النار، ثم تكويه كية واحدة فيما بين اتصال الترقوة بالعنق، 
َ
ثم تغمسه في الزيت، وت

 مائلة إلى الناحية التي تحت اللحية، وكيتين 
ً
ظيمتين عوكيتين صغيرتين دون األوداج قليال

 فيما بين الضلع الخامس 
ً
فوق الثديين فيما بين الضلع الثالث والرابع، وكيتين أيضا

، وكية أخرى وسط الصدر، وأخرى فوق املعدة، وثالث 
ً
والسادس، مائلة إلى الخلف قليال

كيات من خلف؛ واحدة فيما بين الكتفين، واثنتين عن جنبّي الصلب أسفل من الكي الذي 

 يكون فيما بين 
ً
 ،الكتفين، وال ينبغي أن تعمق يدك بالكي بل يكون في ظاهر الجلد تشميما

وقد ذكر بعض األوائل أن من الناس من كان يستعمل مكواة من حديد تشبه امليل، 

فيحميها ويدخلها فيما بين األضالع ، حتى تنتهي بها إلى نفس الورم وتخرج امِلدة ، كما ذكرنا 

 في ورم الكبد، 
ّ
ن ، ولما أبالكي من الغرر إما أن يموت العليل من ساعتهوفي هذا البط

 يعرض في املوضع ناصور ال برء له.

 

 في كي  الطحال الفصل الثالثون  

إذا عالجت مرض الطحال بما ذكرنا من العالج في التقسيم ولم ينجع عالجك، فالكي فيه 

ها صواب؛ أحدها أن تكوي ثالث كيات أو أربعة م
ّ
صطّفة على طول على ثالثة أوجه، كل

الطحال، على شكل كيات الكبد التي تقدم شكلها، ويكون بين كّل كّية وكّية قدر غلظ 

، وتكون صفة املكواة الصفة التي ذكرنا في كّي الكبد سواء، وال تعّمق 
ً
اإلصبع أو أكثر قليال

 يدك بالكّي، وصورة العليل ملقى على ظهره.

 

                                                             
وليس  ،املعدة و ثالث كيات من خلف واحدة بين الكتفين و اثنتان من جانب الصلب أسفل بين الكى فيما بين الكتفين

أن تستعمل فى مواضع الكى األدوية التى تنفع من ذلك ينبغى أن تكون ظاهرة بل ينبغى من بعد فراغك من هذا العمل 

 تعالى.
ّ

 بمنزلة مرهم االسفيذاج و مرهم النورة إن شاء َّللا
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ع والوجه اآلخر في الكّي، أن تحمي املكوا
ّ
ة ذات السفودين، التي ذكرنا في باب كّي تخل

بالة الطحال، حيث تنتهي مرفق العليل اليسرى، ويكون 
ُ
املرفق، وترفع الجلدة التي ق

رفعك للجلد على عرض البدن، لتقع الكّيات على طول البدن، ثم تدخل السفودين 

، حّتى تنفذ بهما الجلد من الناحية األخرى، ثم تخرج امل
ً
ات كواة، فتكون الكيمحمّية جّدا

ولن شئت أن تكوي باملكواة األخرى ذات الثالث سفافيد، ثم تعالج موضع الكي بعد ، أربع

 كثيرة، فهو أنجع من سائر ما تقدم من العالج، إن شاء هللا تعالى.
ً
 أن تتركه يمد القيح أياما

 

 في كي  الستسقاء الفصل الحادي والثالثون 

اء الزقي خاصة. إذا عالجت املستسقي بضروب العالج الذي الكّي إنما ينفع في االستسق

ذكرنا في التقسيم، فلم ينجع عالجك، فينبغي أن تكويه أربع كيات حول السرة، وكية 

واحدة على املعدة، وكية أخرى على الكبد، وكية على الطحال، وكيتين وراء ظهره بين 

 من الخرزات، وواحدة قبالة صدره، وأخرى قبالة معدته، ويكو 
ً
ن قدر عمق الكي قريبا

خِل العليل من العالج بعد 
ُ
، وال ت

ً
 طويال

ً
 يِمّد القيح زمانا

ً
ثخن الجلد، ثم تترك الكي مفتوحا

 الكي بما ينبغي، ليجتمع فيه املعنيين، فيسرع إليه البرء إن شاء هللا. 

كوي بها توصورة املكواة التي تكوي بها البطن تكون مسمارية على ما تقدم صورتها، والتي 

 الظهر تكون زيتونية، إن شاء هللا تعالى.

 

 في كي  القدمين والساقين الفصل الثاني والثالثون  

إذا توّرمتا في املستسقي وامتألتا ماًء أصفر، فينبغي أن تكوي على ظهر القدم في النقرة 

 االتي بين الخنصر والبنصر، وأقم يدك باملكواة وال تعوجها، ثم ترفع يدك وال تعيده

 البتة، فإنه يرشح املاء األصفر، وتكون املكواة على هذه الصورة:
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 ويكون الكي بالطرف السكيني من املكواة، ساق،ثم تكوي على الساقين كيتين في كّل 

ويكون الكي على طول الساق؛ واحدة تحت الركبة، واألخرى أسفل منها نحو وسط 

 يرشح منه املاء،  الساق،
ً
 طويال

ً
 بغير عالج زمانا

ً
وعلى كل فخذ كيتين، واترك الكي مفتوحا

 ثم تعالجه بسائر ما ذكرنا إن شاء هللا عز وجل.

 في كي  اإلسهال الفصل الثالث والثالثون 

إذا كان اإلسهال من برد ورطوبات حتى أضعف القوى املاسكة والهاضمة التي في املعدة 

 للكي، وافر القوة، واألمعاء، وعولج 
ً
ذلك بضروب العالج ولم يبرأ، ورأيت العليل محتمال

كية كبيرة على معدته، على ما تقدم في كي املعدة بمكواة الدائرة، وأربع كيات حول  فأكوه

ن فوق العصعص كبيرة أو 
َ
ط

َ
السّرة لطاف باملكواة املسمارية اللطيفة، وكية على الق

 لذلك،  كيتين، فإن رأيت الرطوبات وافرة
ً
كية كية على العانة، و  فأكوهوالعليل محتمال

على كل خاصرة، وربما زدت كيتين صغيرتين على املعدة بقرب الكبيرة، فإنه عالج منجح 

 ال يخطئ نفعه إن شاء هللا تعالى.

 

 في كي بواسير املقعدة الفصل الرابع والثالثون 

كانت من أخالط غليظة باردة أو إذا كان في املقعدة بواسير مزمنة، كثيرة أو واحدة، و 

رطوبات فاسدة، وعولجت بما ذكرنا في التقسيم فلم ينجع العالج، فاكِو العليل ثالث 

، مثلثة، وكية تحت السرة بمثل  (173)املائدة كيات على أسفل خرز الظهر، تحت
ً
قليال

 ،
ً
 وهكفأإصبعين، ولن قّدرت أن معدته قد بردت وطعامه ال ينهضم، ورأيت وجهه متورما

على املعدة كية كبيرة على ما تقدم، وكية على كبده، وأخرى على طحاله، بمكواة 

، ثم عالجه حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.
ً
 زمانا

ً
 مسمارية، واترك الكي مفتوحا

                                                             
   Flat part of the back املنطقة املستقيمة من الظهراملائدة : (173)
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 في كي الثآليل بعد قطعها الفصل الخامس والثالثون 

ول حامية في نفس الثؤلإذا قطعت الثؤلول فاحم املكواة التي تشبه امليل، ثم أدخلها 

املقطوع، وأمعن يدك حتى تصل املكواة إلى فم العرق الذي يسيل من الدم، تفعل ذلك 

مرة أو مرتين. فإن كانت الثآليل كثيرة، فاكِو كل واحدة كية على ما وصفنا، ثم عالجها بما 

 كبيرة على الق
ً
ن، كان أبلغ طيوافقها من املراهم حتى تبرأ إن شاء هللا. ولن كويته كية أيضا

 في النفع إن شاء هللا.

 

 في كي الناصور الذي يكون في املقعدة ونواحيها الفصل السادس والثالثون 

إذا لم ُيجب العليل إلى الشق والعمل الذي وصفنا في موضعه، وجُبن عن ذلك، فربما برئ 

 بالكي. 

 

 ما ينبغي لكفإذا حدث بأحد ناصور وأزمن جري القيح منه والرطوبات الفاسدة، فأول 

أن تفتشه بمسبار رقيق، ثم اعرف قدر غوره باملسبار، ثم احم املكواة التي تشبه امليل، 

ثم أدخلها حامية في نفس الناصور، على استقامة غور الناصور والقدر الذي دخل فيه 

املسبار، وأعد عليه الكي حتى تحترق تلك األجسام الفاسدة كلها، مرة أو مرتين أو ثالثة 

ولن كان  ،در حاجتك، وتحفظ من حرق عصب إن كان هناك أو عرق عظيمعلى ق

الناصور يفض ي إلى جرم املثانة أو إلى جرم األمعاء، فتحفظ من هذه املواضع كلها، ولنما 

ع إلى ثم عالج املوض ،تفعل ذلك إذا كان الناصور في موضع لحمي، وقدرت أنه غير منفوذ 

، فاعلم أنه قد برئ على أن يبرأ، فإن التحم املوضع وانقطع ع
ً
نه املواد وبقي كذلك زمانا

الكمال، ولن لم تنقطع عنه املواد فاعلم أنه منفوذ، أو في غوره عظم فاسد أو نحو ذلك 

 مما يأتي ذكره في موضعه إن شاء هللا تعالى.
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 في كي  الكلى الفصل السابع والثالثون 

لذلك جماع العليل، فينبغي  وجع عن برد أو ريح غليظة، ونقص (174)إذا حدث في الكلى

كية على كل كلية، باملكواة املسمارية التي تقدم  على نفس الكلىو  (175)أن تكويه على املتنين

ي املائدة، فتأتي ثالث كيات مصطفة، فتكون أبلغ ف ذكرها، وربما كويناه ثالثة في نفس

 النفع إن شاء هللا تعالى.

 

 

                                                             
يق الشعير، و ف دقمداواة وجع الكليتين: أن يسقى الفرس في الصي في ورد في كتاب كامل الصناعتين في البيطرة (174)

في الشتاء دقيق الحنطة مع املاء الذي يشربه، ويكوى عند أصل ذكر الحيوان، بجنب الخاصرة، على موضع الكليتين 

 ، بالنار أربعة وعشرين مطرقا، في كل جانب اثني عشر مطرقا.
 Quadratusرئيس ي عضلتا  املتنين: املتن ، املتنان هما لحمتا الظهر عن يمين الفقار وشماله. وتشكلهما بشكل (175)

Lumborum  . 
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 في كي  املثانة الفصل الثامن والثالثون 

 العليل البول، كال يمسإذا حدث في املثانة ضعف واسترخاء عن برد ورطوبات، حتى 

كّية في أسفل السرة على املثانة حيث يبتدئ شعر العانة، وكية عن يمين السرة،  فأكوه

وأخرى عن شمالها، ويكون بعد الكي من كل جانب على قدر عقد اإلبهام، وتكويه كية في 

حتجت إلى ذلك، وتكون املكواة مسمارية على ما تقدم إن شاء أسفل الظهر أو كيتين إن ا

 هللا.

 في كي  الرحم الفصل التاسع والثالثون 

إذا حدث في رحم املرأة برد ورطوبات فامتنعت بذلك عن الحبل، وفسد طمثها وتعذّر 

دروره، أو حدث لها عند مجيئه وجع، فينبغي أن تكوي ثالث كيات حول السرة، كما ذكرنا 

كّي املثانة، وكّية على القطن أسفل الظهر أو كيتين، وتكون املكواة مسمارية، إن شاء في 

 هللا.

 في كي تخلع الورك الفصل األربعون 

 لخروجه عن موضعه، وعالمته 
ً
قد تنصب رطوبات مخاطية إلى ُحّق الورك فتكون سببا

راغ، ه فأن تطول الساق عن األخرى إذا قيست بعضها ببعض، وتجد موضع التخلع في

فينبغي أن تكوي العليل على ُحّق الورك نفسه كية تشبه الدائرة، بعد أن تعلم باملداد 

حول الُحق كما يدور، ليقع نفس الحق في وسط الدائرة، وتكون املكواة التي تقدم صورتها 

بيرة، ثالث كيات باملكواة الزيتونية الك فأكوهفي كي املعدة، فإن لم تحضرك هذه املكواة، 

 على قدر ثخن الجلد كله، ثم عالجه حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.وصيّ 
ً
 ر الكي عميقا

 

سا الفصل الحادي واألربعون 
َّ
 (176)في كي  عرق الن

إذا حدث وجع في ُحق الورك، وكان سبب ذلك برد ورطوبات، وعالجت العليل بما ذكرنا 

غليظة يل من األخالط الفي التقسيم، ولم ينجع العالج وأزمن ذلك، فينبغي أن يسهل العل

ووجه الكي فيه على ضربين؛ إما باألدوية  ،أكوهبحب املنتن، أو حب الصناعي ونحوه، ثم 

                                                             
سا: عرق يمتد في باطن الفخذ من لدن الورك إلى القدم، حتى يظهر عند الكعب في الجانب الوحش ي  (176)

َّ
 smallعرق الن

saphenous Vein   . 
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املحرقة، ولّما كّي بالنار، فالكّي بالنار يكون على وجوه كثيرة، أحدها أن تكون على حق 

 الورك نفسه ثالث كيات مثلثة على هذه الصورة:

 
 ،
ً
 صالحا

ً
ويكون بعد ما بين كل كية على قدر غلظ اإلصبع، وتكون املكواة وتصّير لها عمقا

 زيتونية. وقد يكوى كية في الوسط على رأس الورك نفسه، فتكون أربع كيات.

  

بالدائرة التي تقدم صورتها في كي تخلع الورك، كية واحدة، لتكون الدائرة  فأكوهولن شئت 

سا إذا كان الوجتحيط بجميع الورك، وتحرق ثخن الجلد كله. هذه صف
َّ
ع ة الكي في عرق الن

 للورك نفسه ولم يكن يمتد إلى الفخذ أو الساق.
ً
 الزما

 

كيتين على الفخذ على املوضع الذي يشير عليك  فأكوهفإذا امتد إلى الفخذ والساق 

، وتكون املكواة  بالوجع،العليل 
ً
وكية فوق العرقوب بأربع أصابع إلى الجهة الوحشية قليال

 يكون عمق الكية على قدر ثخن الجلد فقط. ، و سكينيه

 

حيث أشار إليك بمكواة  فأكوهفإن أشار العليل إلى أن الوجع يمتد نحو أصابع الرجل، 

 النقطة، ثالثة أو أربعة أو أكثر إن احتاج إلى ذلك. 

 

ظ ، وتحفسكينيههناك كية واحدة  فأكوهولن أشار أن الوجع تحت الركبة نحو الساق، 

، فيحدث بذلك على العليل آفة  في جميع كّيك
ً
 عظيما

ً
 أو شريانا

ً
 ديهر من أن تحرق عصبا

 .(177)أو زمانة

 

م
ّ
وَي فوق العرقوب وبولغ في الكي، فتزك

ُ
 مّمن ك

ً
 وثانيا

ً
الساق حتى  (178)وقد شاهدت واحدا

                                                             
 الزمانة : عاهة (177)
 الدائمة زكام. زكام: هو انحدار الفضل إلى املنخرين، وكذلك يقال للجرح الذي يسيل منه املواد (178)
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 بلغ الزكام القدم، وتثقب كله وفسد جميع الرجل، ثم حدث اإلسهال واملوت بعد ذلك. 

 فإن كان الوجع 
ً
 كويتهما على هذه الصفة بعينها إن شاء هللا تعالى. في الجهتين جميعا

 

 هذه صفته؛ يصنع شبه القدح من حديد، يكون 
ً
وقد ذكر بعض الحكماء في كي الورك كيا

، وفي داخل ذلك 
ً
قطره نصف شبر، ويكون عند فمه على غلظ نواة التمر أو أقل قليال

ثالث، ويكون بعد ما بين كل قدحين بقدر عقد اإلبهام، وتكون  آخر وقدحالقدح قدح 

  عقدتين،ويكون ارتفاعها نحو عقدة أو  الجهتين،األقداح مفتوحة 
ً
 من ويتخذ لها مقبضا

 حديد قد أحكم في األقداح وهذه صورته:

 
ثم تحمى في النار حتى تحمّر وترمي الشرر، ثم توضع على حق الورك والعليل متكئ على 

الجانب الصحيح، فتكويه ثالث كيات مستديرة في مـرة واحدة، ثم تتركه ثالثة أيام، 

 كثيرة، ثم تعالجه باملرهم حتى يبرأ إن شاء 
ً
 أياما

ً
وتضّمده بالسمن وتترك الجرح مفتوحا

 هللا تعالى.

 

ما تجد من يصبر 
ّ
ما استعملناه لبشاعته وهول منظره، وقل

َّ
ل
َ
قال: هذا النوع من الكي ق

 ، إال أنه من جيد الكي ملن صبر عليه وأصيب به موضعه. عليه

 

وأما الكي باألدوية املحرقة فهو أن تصنع قدحين شبه الحلق التي تنزل فيها أرتاج الباب، 

في ارتفاعها قدر عقدين أو نحوهما، ويكون  حائطهامن نحاس أو من حديد، يكون طول 

سفل، وتكون قد مسكت بعضها بعد ما بينهما قدر غلظ اإلصبع، وتكون مفتوحة األ 

 ببعض على هذه الصورة:
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ثم تنزلها على ُحّق الورك والعليل مضطجع على جنبه الصحيح، وتزم يدك نعّما، ثم تصّب 

، وتمسكه قدر ساعة زمنية، ويصبر 
ً
بين الدائرتين من املاء الحاد وهو ُمدفأ بالنار قليال

 كالنا
ً
ر حتى بهذا اللذع، ثم ترفع يدك باآللة، العليل على لذعه وحرقته، فإنه يجد لذعا

وتمسح املاء الحاد عن الورك كله باملاء العذب، ثم تتركه ثالثة أيام، وتحمل عليه السمن 

 يجري منه القيح، فإنه أبلغ في النفع، ثم تعالجه 
ً
حتى يذهب سواد الحرق، وتتركه أياما

 باملراهم حتى يبرأ.

 

 فيها تمسك املاء على حسب ما  فإن امتد الوجع إلى الفخذ أو الساق،
ً
صنعت له قالبا

 صنعت بالورك سواء. 

 

وهذه صفة املاء الحاد، وقد أثبته في مقالة إصالح األدوية؛ تأخذ من ملح القلي ومن الجير 

غير املطفأ، من كل واحد جزء، فتسحقهما وتضعهما في قدر جديدة وقد ثقبت أسفلها 

املرود، وتضع تحت قاع القدر قدر أخرى مزججة، ثقبة واحدة صغيرة على قدر ما يدخلها 

 
ً
وتلقي على القلي والجير من املاء العذب ما يغمرهما بإصبع، بعد أن تزمهما بيدك زما

، وتترك القدر حتى ينزل املاء الحاد في أسفل القدر املزججة، ثم تجمع ذلك املاء كله، 
ً
جيدا

، فإن
ً
، ثم تلقيه على جير آخر وقلي آخر مجردين أيضا

ً
ه يكون حينئذ قوي الحدة جدا

 ينصرف في كثير من أعمال الطب، وفي كّي سائر األعضاء، ألنه يفعل فعل النار بعينها. 

 

ر، والجير مع الصابون 
ُ
، مثل التافسيا، وعسل البالذ

ً
ومن األدوية ما يكوى بها الورك أيضا

 ممزوجين. 

 

 لوجع ال
ً
سا، وعظم أمره وزعم جالينوس حكاية عن رجل من القدماء عالجا

َّ
ورك وعرق الن

، وزعم أنه ال يحتاج إلى غيره من العالج، وأنه يبرئه من مرة واحدة، حتى أنه ربما أدخل 
ً
جدا

 وخرج منه قد برئ. وهو أن يؤخذ من الشيطرج األخضر، فإن لم يوجد 
ً
الحمام محموال

ه مع ش يء من شحم، ويوضع على ا
ّ
لورك األخضر فيؤخذ اليابس الحديث، فينّعم دق

حيث الوجع، أو في الساق، أو في الفخذ، ويشد ويترك قدر ثالث ساعات، أو بقدر ما يحس 

العليل بسكون الحرقة، ثم تدخله الحمام، فإذا ندي بدنه فأدخله الحوض فإن الوجع 

 يذهب ويبرأ بإذن هللا تعالى. 



346 

 

واعلم  ، تعالى، فإنه يبرأ إن شاء هللافإن لم يبرأ فأعد عليه الضماد بعد عشرة أيام أخر

 أنه ال ينبغي أن يستعمل أحد الكي بهذه األدوية إال بعد استفراغ البدن.

 

وقد ذكر ديسقوريدس أن بعر املاعز إذا كوي به عرق النسا نفع منه، ويكون الكي على 

هذه الصفة؛ يؤخذ صوف فيشرب بالزيت العتيق، ويوضع على املكان العميق الذي فيما 

وبين الزند، وهو إلى الزند أقرب، ثم خذ بعرة ماعز جافة فألهبها في بين اإلبهام من اليد 

النار حتى تصير جمرة، ثم ضعها على الصوف واتركها حتى تطفأ، ثم أعد غيرها، فال تزال 

 ،تفعل ذلك إلى أن يصل الحس بوسط العضل إلى الورك وَيْسكن الوجع بإذن هللا تعالى

 وهذا الضرب من الكّي يسمى الكّي البعري.

 

 في كي  وجع الظهر الفصل الثاني واألربعون 

قد يعرض الوجع في الظهر من أسباب كثيرة؛ إما عن سقطة أو ضربة، أو استفراغ مفرط 

ونحو ذلك، ويكون من انصباب مادة باردة رطبة. والكي إنما يقع في هذا الصنف وحده 

ة باردة رطبة، فينبغي بعد استفراغ العليل بحب املنتن الذي يكون من انصباب ماد

ونحوه، أن ُيكوى على ظهره حيث الوجع ثالثة صفوف على عرض املائدة نفسها، بعد أن 

م املواضع باملداد، في كل صف خمس كّيات أو أكثر على قدر ما ترى من احتمال العليل 
ّ
تعل

ارية ثالث كيات أو أربع، بمكواة مسموقوته، ويكون الكي بمكواة النقطة، ولن شئت كويته 

 متوسطة.

 

 في كي  ابتداء الحدبة الفصل الثالث واألربعون 

 ما تعرض هذه العلة لألطفال الصغار، وعالمة ابتدائها في األطفال أن يحدث عليه 
ً
كثيرا

ضيق النفس عند القيام والحركة، ويجد في آخر فقارات ظهره خرزة قد بدت تنتؤ على 

 :بمكواة تكون دائرة على هذه الصورة فأكوهسائر الخرزات، فإذا رأيت ذلك وأردت توقيفها 
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كّل جهة من الفقارة باستواء، ولن شئت كويت حول الفقارة بمكواة  لتكون الكّية على

النقطة صفين أو ثالثة، ولتكن النقط قريبة بعضها من بعض، ثم تعالج املوضع حتى 

 يبرأ، بما ذكرنا. وتحّفظ أن تستعمل الكي في الحدبة التي تكون في تشّنج العصب.

 

 ع املفاصلوأوجا (179)في كي  النقرس الفصل الرابع واألربعون 

إذا كانت أوجاع املفاصل عن رطوبات باردة تنصب إلى أي عضو كان من الجسم؛ فإذا 

 خاصة، فإذا عولج 
ً
حدثت األوجاع في الرجلين فمن عادة األطباء أن يسموا ذلك نقرسا

النقرس البارد السبب بضروب العالج الذي ذكرنا في التقسيم ولم تذهب األوجاع فإن 

أن تكويه بعد االستفراغ حول مفصل الرجلين كيات كثيرة، وتكون الكي يذهب بها، وهو 

 متوسطة.املكواة زيتونية 

 
فإن صعدت األوجاع إلى  النقطة،ولن احتجت أن تنقط على وجه الّرِْجل فافعل بمكواة 

 ما يعرض 
ً
يات أو على ركبتيه ثالث ك فأكوه ذلك،الركبتين أو إلى سائر املفاصل، وكثيرا

 فأكوه ي،الكفإن أحوجت إلى أكثر من هذا  بعينها،أربع من كّل جهة بهذه املكواة الزيتونية 

وال تعمق يدك بالكي، بل يكون نحو ثخن الجلد فقط، فإن صعدت األوجاع إلى الوركين 

 والظهر، فاستعمل ما ذكرنا من الكي في بابه. 

 

فقط، فنقط حول الزندين كما تدور صفين، فإن بقيت من  فإن كانت األوجاع في اليدين

اع فإن صعدت األوج ،األوجاع في األصابع فنقطها على كل عقدة نقطة، وعلى مشط اليد

بير من كل جهة. وال تخل العليل من التد افأكوههمبعد أيام إلى املرفقين أو إلى املنكبين، 

استفرغ البلغم، فإنه يبرأ مع هذا الكي و  (180)الجيد وأخذ األدوية، فإنه إن أحسن التدبير

 إن شاء هللا تعالى.

 

                                                             
قِرس: هو من أوجاع املفاصل إال أن الورم والوجع في مفاصل الرجل تخص باسم النقرس. السيما مفصل  (179) الّنِ

معروف ،  Goutاإلبهام، ومفصل إبهام الّرِجل يسمى نقوروس، ومن هذا اللفظ أخذ اسم النقرس تسميته... والنقرس 

 وترسبه في املفاصل الصغيرة خاصة أصابع الرجلين.في الدم  Uric acidوسببه زيادة حمض البول 
 التدبير :الغذاء (180)
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 في كي  الفتوق  الفصل الخامس واألربعون 

 
ً
إذا عرض فتق في األربية وانحدر بعض األمعاء أو الثرب إلى الخصية وكان ذلك مبتدئا

، فينبغي أن تأمر العليل بترك األكل يومه، وأن يستعمل من امللينات ما ينحدر بها 
ً
قريبا

البراز عن جوفه، ثم يضطجع بين يديك على ظهره، وتأمره أن يمسك نفسه حتى يبرز 

الثرب أو املعي، ثم ترده بإصبعك، وتعلم باملداد تحت الفتق على عظم العانة، بعالمة 

 تشبه نصف دائرة، أطرافها إلى أعلى البدن، ثم تحمى مكواة هذه صورتها:

 
 املعي أو الثرب بيدك إلى جوفه، ثم يضع خادم يده علىحتى تأتي بيضاء ترمي الشرر، وترد 

املوضع لئال يبرز املعي، وقد فرْجَت بين ساقي العليل ووضعت تحته وسادة، وخادم آخر 

تقعده على ساقيه، وآخر على صدره يمسك يديه، ثم تترك املكواة على العالمة نفسها، 

ن العظم، أو تعيدها مرة أخرى إويدك باملكواة واقفة مستقيمة، وتمسكها حتى تبلغ بها 

لم تبلغ بها في األولى إلى العظم، وتحفظ جهدك من بروز املعي في حين كّيك لئال تحرقه 

فيحدث بذلك على العليل إما املوت ولما بلية عظيمة، واعلم أنك متى لم تبلغ بالكي 

 العظم لم ينجع عملك.

 

 والكبار على أقدارهم ، ثم تعالجوينبغي أن تكون مكواة الصبيان لطيفة على أقدارهم، 

موضع الكي بعد ثالثة أيام بالسمن حتى تذهب خشكريشة النار، ثم تعالجه بسائر 

 حتى يلتحم  الجرح، 
ً
 على ظهره أربعين يوما

ً
املراهم حتى يبرأ، وليكن العليل مضطجعا

التبرز، و  وينبغي أن تجعل غذاؤه طول مدة عالجه ما يلين بطنه لئال يبرز املعي عند التزحر

 أخرى، 
ً
 ويمسكه أربعين يوما

ً
 محكما

ً
 فيستعمل رباطا

ً
ثم إذا أراد القيام بعد األربعين يوما

ويقّل من التعب واالمتالء من الطعام والشراب والصياح الشديد، فإن استعمل هذا 

 إن شاء هللا. وسأذكر عالج الفتوق بالشق في بابه إن شاء هللا
ً
 تاما

ً
 .التدبير هكذا  يبرأ برءا

 

 وأردت 
ً
منه  يزيد، فاكِو الفتق أالوأما الفتوق التي تحدث في سائر البطن، وكان مبتدئا

كية مستديرة على قدره، وليكن ما تحرق من الجلد مثل ثلثيه، ثم عالجه بما ذكرنا فإنه 
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ال يزيد إن شاء هللا ... وقد ذكر بعض األوائل أن يكوى الفتق بمكواة مثلثة على هذه 

 الصورة:

 
م على الفتق باملداد، وتصّير الخط الذي بالعرض في الجانب األعلى من الفتق، 

ّ
بعد أن تعل

هل والكي األول أس ،والخط اآلخر إلى أسفل، وتترك يدك في الوسط بكية واحدة مسمارية

 وأفضل إن شاء هللا تعالى.

 

 (181)في كي الوثي الفصل السادس واألربعون 

 ولم إذا حدث في بعض األعضاء عن سقطة 
ً
 طويال

ً
أو ضربة وجع ودام ذلك الوجع زمانا

ينجع فيه العالج باألدوية، فينبغي أن تكويه بمكواة النقطة، ويكون كّي كّل عضو على 

ن الوثي والوجع منه، فإن برئ من الكي األول 
ّ
حسب كبره وصغره، وضعفه وقّوته، وتمك

من العضو إلى ما قرب منه، ولال فتعيد عليه الكي، ألن من عادة هذه األوجاع أن تنتقل 

 فينبغي أن تتبعها بالكي حتى يبرأ العليل إن شاء هللا تعالى.

 

 في كي  الجذام الفصل السابع واألربعون 

، والسيما صنف الجذام الذي يكون من يأّما املجذوم
ً
 عظيما

ً
ن فقد ينتفعون بالكي نفعا

 وعالجته بقبل تعفن البلغم والسوداء، فإذا أردت كيه نظرت فإن كان الج
ً
ما ذام مبتدئا

ذكرنا في التقسيم، ولم ينحط ولم يتوقف، وخْفت على العليل أن يستولي الفساد على 

على الرأس خمس كيات؛ الواحدة في وسط الرأس املعهودة، والثانية  فأكوهجميع مزاجه، 

أسفل منها نحو الجبهة عند نهاية الشعر، واثنتين على الُقرنين، وواحدة من خلف على 

 وتنقلع منه قشور، 
ً
 يسيرا

ً
 حتى تؤثر في العظم تأثيرا

ً
نقرة القفا، وأمعن يدك بالكي قليال

 على نفس الطحال على ما تقدم. 
ً
 ليسهل تنفس البخارات الغليظة منها، وتكويه كية أيضا

                                                             
 قد يترافق بتمزق أربطة أو تمططها . Sprainالوثي  (181)
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، فينبغي أن تكويه بهذه الكيات 
ً
 بّينا

ً
وأّما إن كان الجذام قد اشتهر على العليل وظهر ظهورا

التي ذكرنا في الرأس، وكية على طرف األنف، وكيتين على الوجنتين، وكيتين على فقارات 

الذنب،  (182)العنق، وست على فقارات الظهر، وواحدة كبيرة على العصعص عند عجم

وأخرى فوقها في نفس املائدة، واثنتين على األوراك على كل ورك واحدة، واثنتين على 

على  واثنتين على املنكبين، واثنتين على املرفقين، واثنتين الركبتين واحدة على كل ركبة،

ترائب الصدر، وتكويه على كل مفصل من مفاصل أصابع يديه ورجليه كية، وعلى كل 

ر الكعبين لئال 
ّ
كعب من رجليه وزندي يديه كية، وتحّفظ من العصب الذي على مؤخ

 عدة، وأخرى على الكبد. تحرقهما، وقد يكوى كية على عظم العانة، وأخرى على فم امل

 كان أنفع 
ً
 كما يجده  ،وأنجعواعلم أنك كلما زدت كيا

ً
واعلم أن العليل ال يجد للكي وجعا

الصحيح من أجل أن بدنه قد خدر، وينبغي أن تكون املكاوي من الكبر والصغر على 

حسب األعضاء واملفاصل، على ما تقدم من صفات الحديد، ثم عالج الكي بدقيق 

 مع العسل، وسائر العالج حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.الكرسنة 

 

 في كي  الخدر الفصل الثامن واألربعون 

متى خدر عضو من األعضاء وعولج باألدوية واألدهان والضمادات فلم يبرأ، فاكِو نفس 

 في 
ً
م العضو وصغره، وليكن كيك واغال

َ
العضو املخدور كيات على حسب ما يستحق ِعظ

 
ً
د وقد يكوى لبعض الخدر الذي يعرض للي ،ثم تعالجه باملرهم حتى يبرأ ثخن الجلد قليال

والرجل، في فقارات الظهر عند مخرج العصب الذي يحرك ذلك العضو، فيذهب الخدر، 

 بتشريح األعضاء ومخارج األعصاب املحركة للبدن 
ً
وال يقدم على ذلك إال من كان بصيرا

 إن شاء هللا.

 ي البرصفي ك  الفصل التاسع واألربعون 

 فيه عمق قليل على 
ً
إذا تقادم البرص ولم تنجع فيه حيلة من حيل الطب، فاكو عليه كيا

قدر ثخن الجلد، حتى يذهب البياض ويتغير لونه، ثم تعالجه بدقيق العدس مع دهن 

                                                             
عجم: عجز، وهو الَعْجُب: بالفتح أصل الذنب. وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وعجب كل ش يء  (182)

 ذنب.مؤخره. وفي الحديث ابن آدم يبلى إال عجب ال
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الورد وورق لسان الحمل، ودم الحمام أو دم الخطاطيف، من كل واحد جزء، ويخلط 

 ويلزم املوضع حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.الجميع، ويطلى على خرقة، 

 

 في كي السرطان الفصل الخمسون 

 وأردت توقيفه، 
ً
بمكواة الدائرة حواليه كما يدور، وقد  فأكوهإذا كان السرطان مبتدئا

ذكر بعض الحكماء أن يكوى كية بليغة في وسطه، ولست أرى أنا ذلك، ألني أتوقع أن 

واب أن يكوى حواليه بدائرة كما قلنا، أو بكيات يتقرح، وقد شاهدت ذلك مرات، فالص

 كثيرة إن شاء هللا.

 

 في كي الدبيلة الفصل الحادي والخمسون 

وقد أبطأت في النضج، إما من قبل الفضل الفاعل لها، ولما  (183)إذا حدث بأحد دبيلة

 قليل الدم، ولما من قبل الزمان، وأردت أن تسّرع في 
ً
من قبل سن العليل إذا كان شيخا

، ثم اتركها فإنها تسرع في النضج، 
ً
نضج الدبيلة، فاكو حواليها بكيات صغار كثيرة تنقيطا

ها بالكّي، فاحم املكواة ال
ّ
 تي هذه صورتها:فإن أردت بط

 
وأنزلها في وسط الدبيلة حتى تنفذ الجلد، ولتكن الكية مما يلي األسفل ليسهل جري 

 القيح، ثم تعالجها بما ينبغي حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.
 

 في كي اآلكلة الفصل الثاني والخمسون 

، فإن سإنما هو فساد يسعى في العضو، فيأكله كما تأكل النار الحطب الياب (184)اآلكلة

، على 
ً
 وكبارا

ً
رأيت اآلكلة في موضع يحتمل الكي بالنار، فاحم مكاو مسمارّية كثيرة، صغارا

حسبما يصلح لذلك املوضع الذي فيه اآلكلة، ثم اكوها من كل جهة، حتى تستأصل 

                                                             
 .Boil. Furuncleالدبيلة: الدمل  (183)
ِكلة. واآلكلة هي ما يسمى بالغرغرينة :  (184)

َ
 فهي أ

ً
األِكلة :هي القرحة التي تأكل لحمها، يقال أكلت القرحة أكال

Gangrene أو ،Rodent ulcer 
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الفساد كله، وال يبقى منه ش يء البتة، ثم تتركه ثالثة أيام، ويحمل على املواضع املكوّية 

ملسحوق مع الزيت، حتى تنقلع الخشكريشة كلها، وجميع الفساد، ثم تعالجه الكبريت ا

، ال فساد 
ً
 صحيحا

ً
حم، فإن رأيت بعد ثالثة أيام أن اللحم ينبت نباتا

ّ
باملراهم املنبتة لل

ج اآلكلة بالدواء الحاد، ، فيه، ولال فأعد الكي على ما بقي من املواضع الفاسدة
َ
وقد تعال

، وقد ذكرت عالجها بالدواء الحاد في فإنه يقوم مقام الكّي 
ً
، إال أن الكي بالنار أسرع نفعا

 التقسيم، فتأخذه من هناك متى أحوجت إليه، إن شاء هللا.

 

 في كي  املسامير املعكوسة وغير املعكوسة الفصل الثالث والخمسون 

 ما تحدث في أسافل القدمين هذه العلة، وهي ش يء خشن متلبد يؤلم الرجل، والكي 
ً
كثيرا

فيها على وجهين؛ إما الكي بالنار، ولما الكي باملاء الحاد، فأما الكي بالنار فهو أن تحمي 

املكواة املجوفة الشبيهة بريش النسر، تصنع من حديد، على قدر ما يحيط باملسمار من 

رقيقة الحاشية، ثم تنزلها حامية على املسمار، ثم تدير يدك باملكواة  كل جهة، وتكون 

حول املسمار، حتى تصل املكواة إلى عمق املسمار، وتتركه ثالثة أيام حتى تهم بالتقيح، ثم 

تضمدها بالخبازي البّرية املدقوقة بامللح، وتترك الضماد عليها ليلة، فإنها تنقلع من 

 رح باملرهم املنبت للحم حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.أصولها، ثم تعالج موضع الج

 

 ما تحدث في سطح البدن، وال سيما في األيدي 
ً
فإن كانت املسامير غير معكوسة، وكثيرا

واألرجل، فينبغي أن تأخذ أنبوبة من نحاس أو من حديد، أو ريش نسر، وتنزلها على 

، وتمسك يدك وأنتاملسمار أو الثؤلول، ثم تلقي في األنبوبة من املاء ا
ً
 يسيرا

ً
 لحاد قدرا

، لكي تؤثر حاشية األنبوبة في أصل املسمار، أو يجد املاُء الحادُّ 
ً
تديرها مع غمز يدك قليال

 على لذع املاء الحاد ساعة، ثم 
ً
السبيل إلى الغوص إلى أصل املسمار، ويصبر العليل قليال

ع ما واحدة، حتى تأتي على جمي هكذا تفعل بها واحدة، تتركه فإن املسمار ينقلع بأصوله

منها في الجسم، ثم تعالج مواضعها، بعد أن تنقلع، بما ينبت اللحم من املراهم إن شاء 

 هللا تعالى.
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 الفصل الرابع والخمسون في كي النافض

من برد في العصب أو من حمى ربع أو غير ذلك، فينبغي أن  (185)إذا حدث بأحد نافض

 على خرز الظهر، بين كل خرزتين كية، وفي صدره كية، وعلى 
ً
تكويه أربع كيات أو خمسا

معدته كية، باملكواة الزيتونية، فإن النافض يسكن، ويسرع بنضج املرض البارد، إن شاء 

 هللا تعالى.

 

 ر الحادث في البدنفي كي البث الفصل الخامس والخمسون 

قد يندفع في البدن بثور قبيحة، تكون عن مواد باردة غليظة فاسدة، فينبغي أول ظهورها 

على رأس كل بثرة كية لطيفة بعود آس قد أوقد طرفه بالنار، أو بأصل الزراوند  ي أن يكو 

وقد تكوى الدماميل في أول اندفاعها على هذه الصفة، فال  ،الطويل، أو بمكواة عدسية

تزيد ويتبدد الفضل الفاعل لها، ويبرأ منها العليل، إال أنه ينبغي أن يكون ذلك بعد 

 ، إن شاء هللا.الفصداستفراغ العليل ب

 

 في كي النزف الحادث عند قطع الشريان الفصل السادس والخمسون 

 ما يحدث نزف الدم من شريان قد انقطع عند جروح تعرض من خارج، أو عند شق 
ً
كثيرا

كّي عضو ونحو ذلك، فيعسر قطعه، فإذا حدث ألحد ذلك فأسرع بيدك إلى فم ورم، أو 

الشريان، فضع عليه إصبعك السبابة، وسّده نعّما، حتى ينحصر الدم تحت إصبعك، 

 عدة، وتنفخ عليها حتى 
ً
 وكبارا

ً
وال يخرج منه ش يء، ثم ضع في النار مكاٍو زيتونية، صغارا

، ثم تأخذ منها واحد
ً
ة إما صغيرة ولما كبيرة، على حسب الجرح واملوضع تصير حامية جدا

الذي انفتح فيه الشريان، وتنزل املكواة على نفس العرق بعد أن تنزع إصبعك بالعجلة، 

وتمسك املكواة حتى ينقطع الدم، فإن اندفع عند رفعك اإلصبع من فم الشريان وطفأ 

ك املعّدة، وال تزال تفعل ذل املكواة، فخذ مكواة أخرى بالعجلة من املكاوي التي في النار

 يكون هناك فتحدث على 
ً
بواحدة بعد أخرى حتى ينقطع الدم، وتحّفظ ال تحرق عصبا

 العليل بلّية أخرى.

                                                             
ى ، وهو إذ ذاك مرض ، النافض: هو الِرعدة التي تتقدم قبل صنوف الحمى ، وقد تكون بغير حم Tremorالنافض  (185)

 بذاته .
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واعلم أن الشريان إذا نزف منه الدم، فإنه ال يستطاع قطعه وال سيما إذا كان الشريان 

 إال بأحد أربعة أوجه؛ إما بالكي كما قلنا، ولما ببت
ً
ذا ره إذا لم يكن قد انبتر، فإنه إعظيما

، ولما أن توضع عليه 
ً
 وثيقا

ً
بتر تقلصت طرفاه وانقطع الدم، ولما أن يربط بالخيوط ربطا

 .
ً
 محكما

ً
 األدوية التي من شأنها قطع الدم والشد بالرفايد شدا

 

وأما من يحاول قطعه برباط أو بشد بالخرق، أو وضع األشياء املحرقة، ونحو ذلك، فإنه 

  ينتفع بذلك البتة إال في الندرة.ال

 

فإن عرض ألحد ذلك ولم يحضره طبيب وال دواء، فليبادر بوضع اإلصبع السبابة على فم 

 حتى ينحصر الدم، وَينطل من فوق الجرح على 
ً
الجرح نفسه، كما وصفنا، ويشده جيدا

 ح
ً
لدم تى يجمد االشريان، واإلصبع ال تزول من عليه، باملاء البارد الشديد البرد دائما

 ويغلظ وينقطع، وفي خالل ذلك تنظر فيما يحتاج إليه من كي أو دواء إن شاء هللا تعالى.  
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 ةـي اسجراحـكتاب العمدة ف
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 كتاب العمدة يف اجلراحة

هـ كان طبيبا  630أبو الفرج أمين الدولة بن يعقوب املعروف بابن القف الكركي ولد في 

ليه، ترجم له ابن أبي أصيبعة وأثنى ع األردن،وعاملا وفيلسوفا ولد في مدينة الكرك جنوب 

من آثاره )كتاب األصول في شرح الفصول( ألبقراط، وكتاب الشافي في الطب وكتاب 

 هـ بدمشق. 685هـ، توفى  1359اح وقد طبع في حيدر آباد سنة العمدة في صناعة الجر 

 

 في الكي  يقول ابن القف في الفصل العاشر 

ما يحتاج ب األدوية تفيصار يستعمل حيث ال  ولذلكعالج بالغ ملنع انتشار الفساد  الكي

 أجودهاو تتخذ من الحديد ومن النحاس ومن الفضة والذهب  الكي وآلةالتجفيف  فيليه إ

الثمن بل الن التجربة قد شهدت بتوقيته  عاليجوهر نفيس  ألنهجميعها الذهب ال 

لى ما هذا خالف ع فيكان  وانعفن كما يعقب غيره  والللعضو بحيث انه ال يعقبه فساد 

 بعد:سنذكره فيما 

 

  :خمسة أمور الكي يقصد به 
اية البدن فانا نكوى نه أطرافبعض  فيحصل ذلك  إذايمنع انتشار الفساد كما  أن أحدها

 ك ألنهوذلالعضو الصحيح  إلىالعضو الصحيح فيمنع الفساد من السريان  إلىوصوله 

  .عضها وهو ما كان قريبا من الظاهرب وربما سداملادة  مجاري يضيق 

 

ا يكوى وذلك كم األعضاءعضو من  إلىليمنع مادة معتادة االنصباب من االنصباب ثانيها و 

 إلىرأسه ويكوى الجلد  يحلق وسط وهو أنعينيه كثيرا  إلىالرأس فيمن يعرض له النزالت 

الجلد يحك العظم ثم يكوى  تشبه الزيتون فاذا سقط بمكاوي العظم  إلى الكي أثريبلغ  أن

  .ولال فالكانت النزلة قوية  إنشبيه بالنخالة  ش يءمنه  يسقط أن إلى

 

 نبغييمما  األرطبلتسخين عضو قد برد مزاجه كما يفعل باملعدة الرطبة فان  ثالثهاو 

 .هعرق النسا على ما ستعرف فيوكما يفعل بمفصل الورك  ينبغيمما  أبرديجعل العضو 
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خروجه وجريانه فانه يحدث على فوهة املجرى خشكريشة  لحبس دم قد افرطورابعها 

  .تحبس الخارج

 

 نأعن ذوبانه وفى مثل هذه الصورة يجب  األدويةاسد قد عجزت لذوبان لحم ف خامسهاو 

 الفاسد.حين يحس بأمله فانه نهاية اللحم  إلى املحمييدخل املجس 

 

تارة يكون باطنا فان كان ظاهرا فكيه  أو اتارة يكون ظاهر  ى يكو  الذياملوضع  أنواعلم 

لرحم وا واملقعدةوالفم  األنفكان باطنا كداخل  وانعيانا  املكوى يقع عليه  ألنهسهل 

من خشب وتطلى بمغرة مجبولة بماء  أنبوبةتتخذ  أنذلك  في والطريقفكيه صعب جدا 

 .األنبوبةثخانة املكوى دون فضاء  ويجعلورد 

 

 فصول  خمسة إلىاملقالة الثامنة عشر في الكي على سِبيل التفصيل وتنقسم وفي 

لفصل الثالث ا الوجه،الفصل الثاني في كي  القحف،كالم كلي في كي وفي كي  األول الفصل 

مواضع  الفصل الخامس في كي والبطن،في كي الفم والرقبة، الفصل الرابع في كي الصدر 

 آخر من البدن.

 

 الكي فيكالم كلى  األول الفصل 

عد اعتبار ب إاليستعمل  أنتجفيف الرطوبات غير انه ال يجب  فيفهو عالج عظيم  الكي أما

ذلك  ال تفعل األدوية أنبعد اليأس من  وثانيهمابعد الثقة بنقاء البدن  أحدهماشرطين 

 أن فصل كان غير انه يجب أي فييستعمل  فاألول  واختياري  ضروري ثم له وقتان  الفعل،

 فضلأ الثانيو  النار،الحيل خوفا من تسخين  بأنواعاملكوى  تدبيره وامسك فييحتال 

 الربيع.زمان  أوقاته

 

 نهأل ذلك الذهب قالوا وذلك  أفضل أن األطباءمن  األوائلاتفق عليه  فالذي الكيآلة  وأما

ال وذلك ق أفضلالحديد  وقال الزهراوي ذلك  في وخالفهم ،به ي لم يتقرح العضو متى كو 

 : أربعةلوجوه 

 العالج  فيالذهب لحمرة لونه لم يعرف مقدار النار املحتاج اليها  أن أحدها -

 ن قوامه الين من قوام الحديد ليه أل إالبرد يسرع  أنوثانيها  -
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باطن العضو بل  يفتأثيره  وظهور  الكي فيليه إانه للينه ال يحتمل الكبس املحتاج  وثالثها -

 عند ذلك بخالف الحديد فانه لصالبة قوامه يصبر على ذلك وينثني ينحني

رأى  على ما اتفق عليه ضاءاألعوبالجملة لجميع  لألحشاءالحديد فيه تقوية  أن ورابعها -

الغرض من استعماله فقد  ولمامنهم فيه ذلك  أحدبخالف الذهب فانه لم يقل  األطباء

 تقدم.عرفته فيما 

 

 كي القحف

 تسعة: صور  فيما القحف فيكوى أو 

 البرودة والرطوبة في الدماغ  :الصورة األولى

الت ذلك كثرت النز  إلى أمرهآل  عند ما تستولى على الدماغ البرودة و الرطوبة فانه متى

و  ناألسناو تواتر على صاحبه حدوث الصداع البارد و وجع  الرئةجهة  إلىانحدار املواد و 

صلح ي أنبعد  بالكيكثرة النوم والقدماء كانوا اذا رأوا دماغا بهذه الصورة امروا صاحبه 

من  ينقى الدماغ منهااملستولية عليه ثم ما يستفرغها و غذاءه و يعطى ما ينضج املادة 

يحلق شعر الرأس  أنالحبوب و االيارجات ثم بعد ذلك يستعمل الكى و صورة عمله 

 مربع و يداه على فخذيه ثم وهو الجرائحيباملوس ى حلقا مستقص ى ثم يقعد بين يدى 

ليه إبين عينيه و يعلم املوضع الذى ينتهى  وأصابعهطرف كفه على انفه  الجرائحييجعل 

 أن لىإ الزيتونيبمداد ثم يرفع اليد ثم يحمى املكوى  الوسطى من الرأس األصبعطرف 

ف فان حين يظهر القح إلىبه املوضع املذكور و يدار مع ذلك املكوى  ي يصير كالنار ويكو 

حين يظهر من العظم قشور ليرق جرمه و تنفتح مسامه  إلىقويا كوى مرة ثانية  األلمكان 

ع ماء مذاب فيه ملح و يجعل على املوض فيثم يبل قطنة  و يسهل خروج املادة منه بالتحلل

حتى تذهب و يبدل كل يوم مرتين ثم يجعل عليه قطنة مشربة بسمن  أيامثالثة 

الخشكريشة ثم بعد ذلك يعالج باملراهم امللحمة و من الناس من يترك ذلك املوضع بال 

 الباطن  فيليخرج ما بقى من املادة  أياماالحام 
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 الشقيقة املزمنة  في الثانية:الصورة 

ذاء واملسهالت الغ إصالحمن  (186)الطبائعيهذا املرض متى لم يزل بما يعالجه  أنوهو 

نقية الدماغ ت فيتجتهد  أن وهو يالنطوالت املحللة بعد ذلك فاستعمل الكاملنقية للدماغ و 

 ي ويكو  ينيسكالالصدغين و يحمى املكوى  فييبقى فيه ثم يحلق الشعر الذى  أنبما عساه 

العضلة والعصبة املحركة  إلىالكى  تأثيربه املوضع و احذر من امرين احدهما وصول 

 ثانيال أماو ال يعمق باملكوى  أن وهو األول  أماثانيهما من نزف الدم من الشريان للفك و 

 يف أيضاستعرفها مهيأة لقطع الدم و قد عرفتها و  أدوية الجرائحييكون مع  أنفهو 

احلق شعر ف ثاني يرأيت العليل محتمال لكفان لم يسكن الوجع بما ذكرناه و  االقرابادين

 العظم . إلىحين يصل تأثير النار  إلىبما ذكرناه  أكوهالرأس ثم  وسط

 

  (187)السكتة في الثالثة:الصورة 

 وهو يالكاملسهلة وغيرها من الغراغر فاستعمل  باألدويةفيها  األمرلم ينجع  إذاانه  وهو

بتنقية الدماغ من املواد الرديئة يحلق شعر الرأس باملوس ى حلقا  الجرائحيوثق  إذاانه 

املكوى ب وذلكوسطه  في وواحدة األربعةجوانبه كيات من  أربعالرأس  ي ثم يكو  يمستقص 

 حين يظهر العظم ثم من بعد ذلك يدبر بما ذكرنا. إلى السكيني

 

  (188)السبات في الرابعة:الصورة 

ق الرأس يحل أن وهو بالكيفعالجها حينئذ  باألدويةلم تزل باملعالجة  إذاهذه العلة  أنوهو 

ن اعلى ذلك م وليكنمؤخر الدماغ  فيثالث كيات  السكينيباملكوى  ي كما ذكرنا ثم يكو 

بما ذكرنا  يالكثم عالج على القرنين  أيضا فأكوهذلك  فياملبالغة  أردتفان  آخره إلىالرأس 

 الدماغ.تنقية البدن ثم  فيكل هذا بعد املبالغة 

 

                                                             
 ي )التدبير باالغذية والعالج باالدوية واالعشاب(.لهو املعالج بالطب الداخالطبائعي :  (186)
 السكتة الدماغية شلل او خدر يصيب عامة الجسم ، والفالج نصف الجسم األيمن أو االيسر أو بعض األعضاء. (187)
مر يشير فقد الوعي املست، و  هو حالة من فقد الوعي ال يستجيب املصاب بها للمنبهات الخارجية comaالسبات   (188)

في جذع الدماغ والدماغ البيني كما يشير إلى مرض في جذع الدماغ  Arousalأو السبات إلى اضطراب في آليات التيقظ 

 أو في نصفي الكرة املخية.
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 الصرع  في الخامسة:الصورة 

 أن هوو  الكيعالجها  فيتزل بما ذكرنا فاستعمل  ولمكانت بلغمية  إذاهذه العلة  أن وهو

حين يظهر  ىإل الكي فيعلى قرنيه واستقص و وسطه  في يكوي تحلق شعر الرأس جميعه ثم 

  ذكرنا.العظم ثم يعالج بما 

 

 املاليخوليا  في السادسة:الصورة 

تعمل الكى فاس باألدويةهذه العلة اذا كان سببها بلغما رديئا و لم ينجع فيها العالج  أن وهو

الرأس  طوس في السكيني أو الزيتونيبعد ذلك باملكوى  يكوي تحلق شعر الرأس و  أن وهو

الرأس  ي قرنيه الجميع ثالث كيات وان كان سبب املاليخوليا سوداء طبيعية فيكو  وعلى

 عأصابتعمل كعكة من عجين يكون ارتفاع ثخانتها ثالثة  أن وهوعلى غير هذا الوجه 

سخن حين ي إلىتلصق بجلدة الرأس الصاقا جيدا ثم يذاب سمن طرئ على النار ويترك و 

 أومد حين يج إلىداخل الكعكة و يترك  فيصب ثم بعد ذلك ي األصبعسخونة يحتملها 

 ثم بدقيق شعير . بخطمييخثر ويغسل داخل الحمام 

 

 الدموع  في السابعة:الصورة 

ذكرنا  على ما األدويةينجع فيها استعمال  ولمسيالنها  واستمركثرت الدموع  إذاانه  وهو

 ي وتكو الزيتونية  املكاوي  يوتحمالرأس والصدغين  تحلق وسط أن وهو الكيفاستعمل 

كل صدغ كية بالعرض واحذر نزف الدم ثم استعمل بعد ذلك  والصدغينالرأس  وسط

 ذكرناه.ما 

 

 العينين  فيابتداء نزول املاء  في الثامنة:الصورة 

ما ينضج مواد  وأعطهغذاء العليل  فأصلحالحدوث  فيابتدأت هذه العلة  إذاانه  وهو

ر ثم بعد هذا يحلق شع الطبائعي إلىالدماغ كل هذا  بدنه ثم ما يستفرغها ثم ما ينقى

 املزمنة.الدموع  فيالرأس على ما ذكرنا  يكوي ثم بعد ذلك  والصدغينالرأس  وسط
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 الجذام  في التاسعة:الصورة 

سوداء نفسها فليس  أوسوداء  إلىهذه العلة متى كان حدوثها عن بلغم استحال  أن وهو

دن تنقية بينقى ال أنصورة عمله بعد ابتدائه و  فيله عالج مثل الكى ال سيما متى كان ذلك 

اية جبهة عند نهنحو ال وأخرى وسطه  فيخمس كيات واحدة  كوي بالغة يحلق شعر الرأس و 

واضع هذه امل كي فيمن خلف على نقرة القفا وامعن  وأخرى اثنتين على القرنين الشعر و 

كية على الطحال على ما تقدم فان العظم و تخرج منه قشور و  إلىنار تى يصل تأثير الح

 كيتينو على الوجنتين  وكيتين األنفكان قد تمكن فاكو العليل مع ذلك كية على طرف 

على  نوكيتيعلى الوركين  وكيتينفوقها  أخرى و  العصص على ةعلى فقرات الظهر و كي

الصدر وعلى كل  على جوانب وكيتينعلى املرفقين  وكيتينعلى املنكبين  وكيتينالركبتين 

ج عظم العانة كية ثم يعال وعلىفم املعدة كية واحدة  وعلىمفصل من مفاصل البدن كية 

 اعلم.
ّ

 بعد ذلك بما ذكرناه و َّللا

 

 الوجه كي في الثانيالفصل 

 الصورة  أربعةصور  فيالوجه يكوى 

  (189)األنفنتن  فياألولى: الصورة 

راغ يزل ذلك باستف ولممنتنة الرائحة  وكانتكان تسيل منه دائما رطوبات  إذاانه  وهو

فوق  به وتكوى  الزيتوني املكوي تحمى  أنوهو  الكيالدماغ فاستعمل  وتنقيةالبدن 

 الرأس. وسط فييكوى  وقدالحاجبين بقرب شعر الرأس 

 

  األذنوجع  فيالصورة الثانية: 

زل ي ولم مادي أوانه متى استولى على العضو املذكور سوء مزاج بارد ساذج  وهوعن برد 

 أن وهو الكيفاستعمل  190وال الساذج باستعمال املبدالت والدماغبتنقية البدن  املادي

                                                             
وخ بإزاء افيكوى صاحب نتن االنف عن يمين اليافوخ وعن شماله فوق اليقول راشد بن عميرة في رسالة الكي: ي (189)

 وان كان من نتن االنف ومن، وفي فردوس الحكمة يقول ابن الطبري: االذن من نحو الصدغ ) صورة آلة الكي سفودين(

رأس إلى االنف ال القطع، وان كان من تجلب ش ئ منتن من نبات اللحم في االنف عولج بقطع ذلك ثم باملرهمات التي تلحم

 .لتحتبس عنه تلك املادة سبان يكوي كية على وسط الرأ عولج

 . بدائل من أعشاب ودهون وغيرها ( 190)
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جميعها ثم  األذننقطة بقرب نقطة دور  األذنحول  وينقط املسمى بالنقط ي املكو يحمى 

 ذكرنا.يعالج بما 

 

 اللقوة السترخائية  في الثة:الثالصورة 

 معالجته فاستعمل فيه أنواعمن  الطبائعيلم يزل بما يستعمله  إذاهذا املرض  أن وهو

 فيبه  ي يكو و يكون معوجا على حده  أن ينبغيانه  إال السكيني املكوي يحمى  أن وهو الكي

ت تح وأخرى عند نهاية الشعر  األذنفوق  أحدهاالجانب العليل ثالثة كيات  فيالوجه 

 ذكرنا.عند جمع الشفتين ثم يعالج ذلك بما  وأخرى على الصدغ  األذن

 

 شقاق الشفة  في الرابعة:الصورة 

استعمل ف الطبائعييزل بما يستعمله  ولمالعضو املذكور متى حصل فيه ما ذكرنا  أن وهو

على موضع الشقاق  ويجعلالصغير الجرم  السكيني املكوي يحمى  أن وهوفيه  الكي

 ثم يعالج بما ذكرنا  ويرفعلعجلة با
ّ

 اعلم. وَّللا

 

 والرقبةالفم  كي فيالفصل الثالث 

 الصورة  أربعةصور  فيذلك  يكوي 

 الفم  فيالناصور الحادث  فياألولى: الصورة 

 مكوي خذ يت أن وهويكوى  أن فينبغي الطبائعيينجع فيه ما يستعمله  ولمحصل ذلك  إذا

تى منه ح ويمكنبالنار ثم يجعل داخل الناصور  ويحمىثخانته على قدر سعة الناصور 

 ه.ذكرنامرات ثم بعد ذلك يستعمل فيه ما  وثالثغوره يفعل ذلك مرتين  إلىيصل 

 

 الضرس  فيالصورة الثانية: 

استعمل ف باألدويةتنجع فيه املداواة  ولممنه رائحة رديئة  وحصلكان الضرس يتحرك  إذا

من غيره تجعل على الضرس ثم تحمى مكواة  أواس من نح ةبأنبو  ذتتخ أن وهو الكي

ى يفعل ذلك مرات فان الضرس يقو  املكوي فيها وتدفع  ويدخل األنبوبة فيدقيقة تدخل 

 االسترخاء من اللثة ثم بعد ذلك يتمضمض العليل بماء مذاب فيه ملح. ويزول
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 الخنازير  في الثالثة:الصورة 

 أن وهو يالكفيستعمل  بالطبائعياملداواة املتعلقة  بأنواعتزل  ولمالخنازير  أزمنت إذا

 ويكبسليها ع ويجعلزيتونية سعتها على قدر ثخانة الخنزيرة ثم يحمى املكوى  ى مكو يتخذ 

ثم اجعل عليه قطنة مغموسة بسمن حتى  أيامآخر الورم ثم اتركه ثالثة  إلىحتى يصل 

 امللحمة.يذهب املحترق ثم تعالجه باملراهم 

 

 النفس  وضيقبحوحة الصوت  في رابعة:الالصورة 

 لكيافاستعمل  الطبائعيمداواة  بأنواعيزل  ولمحصل هذا املرض عن رطوبة غليظة  إذا

يحترق  نأبه العليل عند املنخر كية لطيفة بحيث  يكوي و  املسماري يحمى املكوى  أن وهو

ملالح املاء امن خلف عند نهاية خرز العنق ثم ضع على املوضع  وأخرى نصف ثخانة الجلد 

 
ّ

 اعلم. وَّللا

 

 والبطن الصدر  كي فيالفصل الرابع 

 ثالثة عشر صورة  في وذلك

 السعال املزمن  فيالصورة األولى: 

ينجع فيه العالج  ولممدته  وطالتالرئة  فيكان سببه مواد بلغمية حاصلة  إذا وهو

تين فوق به العليل كي يكوي و  املسماري يحمى املكوى  أن وهو الكيفاستعمل فيه  باألدوية

ك بعد ذل الكيالصدر بين الثديين ثم يعالج  وسط في وأخرى  املواضع الفارغة فيالترقوتين 

 ذكرنا.بما 

 

 الشوصة  في الثانية:الصورة 

 اوي الزهر على هذه الصورة حسب ما ذكره  يكونه األوائلوهذا املرض اذا طالت مدته كان 

زيت و يوقد  فيو يغمس  األصبع يؤخذ اصل الزراوند الطويل و يكون غلظه كغلظ أن وهو

قليال  ألوداجاعند اتصال الترقوة بالعنق واثنتين صغيرتين دون  يكوي النار ثم يطفى و  في

كية ال و خلف قلي إلىفيما بين الضلع الخامس والسادس من كل جنب مائلة  أيضا وكيتين

فوق املعدة و ثالث كيات من خلف واحدة فيما بين  رى وأخالصدر  وسط في أخرى 
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ال يعمق الكى  أنبين الكتفين والواجب  التيالصلب اسفل من  جنبياثنتين عن و الكتفين 

 هذه املواضع بل يكون مالمسة للجلد . في

 

 انخالع العضد  فيالصورة الثالثة: 

حركة  نيأدموضعه حين رده بل ينخلع من  فييثبت  ولمانخلع لرطوبات مزلقة  إذاوهو انه 

لى موضعه ثم ينام العليل ع إلىيرد املفصل  أنمثل هذه الصورة  في فينبغيتعرض له 

 يكوي و املكوى ذات السفودين  ويحمىفوق  إلىالجلد  ويرفععلى الجانب الصحيح  أوظهره 

 ويلزمو ركة العضح ويتركبما ذكرنا  الكيالجانب اآلخر ثم يعالج  فيبه الجلد حتى ينفذ 

 موضعه. في ويثبتالسكون فان العضو يقوى 

 

 املعدة الباردة الرطبة  في الرابعة:الصورة 

 الو كان ذلك ساذجا  إنيزل باملبدالت  ولمهذا العضو متى استولى عليه ما ذكرنا  أن وهو

به  كوى وت املسماري يحمى املكوى  أن وهو الكيكان ماديا فاستعمل  إن واملسهالتبدلك 

ير شكل ذلك حتى يص جنبتيعن  واثنتان أسفل إلىاملعدة ثالث كيات كية دون فم املعدة 

شكل هذه املكوى دائرة ثم تعالج  ويكون كية  الوسط فييكوى  وقدذلك مثلثا يبعد بينهما 

 ذكرنا.بعد ذلك بما 

 

 الكبد  في الخامسة:الصورة 

يستعمل معالجته ف أنواع في الطبائعياذا استولى عليها ذلك و لم يزل بما يستعمله  وهو

 يستلقى العليل على ظهره و يعلم على موضع الكبد بمداد ثالث نقط أن وهوالكى 

عليها  وي يكابتداؤها من الشراسيف و انتهاؤها حيث ينتهى املرفق اذا الصق بالبطن ثم 

ن بعد م ثم األحشاء إلىال يتمكن من الكى لئال يصل الحرق  أنو اجتهد  سكينيبمكوى 

 لطبائعياالكبد عند اجتماع القيح فيها و لم يزل بعالج  يكوي ذلك يعالج بما ذكرنا و قد 

يلقى العليل على قفاه و يلمس موضع الجرح ويعلم عليه بمداد ثم يحمى املكوى  أن وهو

 حين تخرج املدة و ترك هذه إلى ،داخل إلىبه املوضع و ينفذ  يكوي الذى يشبه امليل و 

رره كان ضم الكبد الصحيح و جر  إلى يمن استعمالها فانه ربما وصل الك أجوداملعالجة 
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 هذه الصورة دفعة بل قليال قليال على فياملدة  إخراجيجعل  أن ينبغياكثر من نفعه و ال 

 . إناستدراج فينفع 
ّ

 شاء َّللا

 

 (191)يالستسقاء الزق في السادسة:الصورة 

استعمل فيه  إذا الطبائعي أن وهو فقط بالكيينتفع  الذيهذا النوع من االستسقاء هو 

وى يحمى املك أن وهو الكييظهر لها فيه نجع فليس له عالج سوى  ولممعالجته  أنواع

 يكون و قبالة معدته  وأخرى على املعدة  وواحدةكيات حول سرته  أربعبه  يكوي و  املسماري 

غير انه  ل فأو  أوالاملادة قريبا من ثخانة الجلد ثم يترك املوضع مفتوحا لتخرج  الكيقدر 

 سقوطها.بالقوة ثم  إجحافهيجعل خروجها دفعة خوفا من  أن ينبغيال 

 

من املستسقين فجرى  أومن املنفخين  بط وأمن كوى  :سادسة الفصول  في أبقراطقال 

الفاسد راحة  إخراج في إنفان قيل  محالة،كثير فانه يهلك ال  ش يءمادة  أومنه ماء 

 ما ذكره هالك البدن. إخراج فيالقوى فاذا كان كذلك فكيف صار  ولنهاضللطبيعة 

 

شرحه  يفقال جالينوس  الفصل،هذا  فيتعليل ما ذكره  فيقد اختلفوا  األطباء أنفاعلم 

العروق الضوارب املتصلة بذلك العضو  أفواهقاحت فتحت  إذااملدة فان املادة  أماله: 

و كانت العض فيكانت  إذا أنهافيه غير  هييدها ملا تمد ولشدةبسبب ما فيها من الخالء 

 وأما بالقوة، إجحافذلك  وفيكثير  ش يءسادة لذلك فاذا استفرغت دفعة خرج من الروح 

ا استفرغ الكبد فاذ في الذي الحاش يأمر االستسقاء فان املاء الحاصل فيه يقل ثقل الورم 

 بثقلها. القوة وأضعفت أسفل إلى وانجذبتدفعة عدمت الكبد ذلك 

 

 إلىنفخين امل وفياملادة الصديدية  إلىاملستسقى  فيذلك الن الدم يستحيل  :الرازي  وقال

وى والن يتكون منها روح فتضعف الق األعضاءاملدة فيضعف لقلة املادة الصالحة لتغذية 

كانت  لتيااملواضع  فيالعليلة  األرواحفاذا استفرغت تلك املادة الفاسدة دفعة انتشرت 

                                                             
االستسقاء الزقي هو اجتماع املاء في تجويف البطن، وله أسباب كثيرة أهمها إعاقة دورة الدم أو وجود التهاب  (191)

اء في قناة الهضم. ويجب تمييز االستسقاء عن ورم البطن فإن في االستسقمزمن في البريتون أو في الكبد أو في الكلى أو 

 ويتغير وضع الورم بتغير وضع املريض.
ً
 متساويا

ً
 يكون البطن المعا
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الضعف  ىإل األمر ويؤولفيها فيحصل لها نوع من التحليل فيضعف جرمها فيتالش ى  هي

 .السقوط إلىثم 

 

يزية الحرارة الغر  هي التيالطبيعة البدنية مع آلتها  أنهذا الباب  فيوالذى نقوله نحن 

لو كان موضع خال منها يعرض له ما يعرض للعضو امليت  إذالبدن  أجزاءجميع  فيسارية 

وبات الرط فيسريانهما  أنرطوبات البدن غير  فيفساد و العفن فهما اذا ساريان من ال

بمعنى  دةالفاس فيو سريانهما  األعضاءمادة لهما وصالحة لتغذية  أنهاالصالحة بمعنى 

دفع ما حصل لها من الفساد وان كان كذلك فتلك املواد اذا و  إصالحهاانهما يرومان 

 خراجهاإاذا كان  أما األرواحاستفرغت دفعة استفرغنا باستفراغها دفعة شيئا كثيرا من 

بالقوة بل كلما خرج جزء عضدناها بما يقويها من  إجحافقليال قليال لم يحصل بذلك 

هذه  فياملستعملة  األغذيةتكون  نأالطيبة غير انه يجب  واألرياح واألشربة األغذية

  ؛الصورة لطيفة قليلة الفضالت كثيرة التغذية

 وتهضمها.فتستولى القوة عليها  األول  أما

 ذكرناه.من الفضالت مما  أخرجناهالبدن عوض ما  فييحصل منه  لئال الثاني وأما

 غرضنا. إلى ولتعود وتعقدهافلتقوى القوة  الثالث وأما

 

 الطحال  فيالصورة السابعة 

عالجته م أنواعمن  الطبائعييتحلل بما استعمله  ولمحصل فيه رياح غليظة  إذاانه  وهو

لى ظهره العليل ع وينامحتى يصير كالنار  السكيني ى املكو يحمى  أن وهو الكيفاستعمل 

كون ت وقد الكييعمق  أنمن غير  أربعة أوبه الطحال على طول البدن ثالث كيات  يكوي و 

ى فوق حت إلىعلى الطحال  الذييرفع الجلد  أن وهوالثالثة  أواملكوى ذات السفودين 

آلخر بذلك ويخرج السفافيد من الجانب ا يكوي و الصق بالجنب  إذاارتفاع املرفق  فييصبر 

 ذكرنا.ستة ثم يعالج بما  أوكيات  أربعليكون قد حصل للطحال 

 

 املزمن  اإلسهال فيالصورة الثامنة: 

الهاضمة  ةوالقو املعاء  في التيالقوة املاسكة  أضعفاقد  ورطوبةكان سببه برد  إذاانه  وهو

 الكي.ذلك  فيفاستعمل  باألدويةذلك املداواة  فيتنجع  ولماملعدة  في التي
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ان كانت و حول السرة  املسماري كيات باملكوى  أربعاملعدة فتكوى دائرة كما ذكرنا ثم  أما

 ذكرناه.ما ين على كل خاصرة كية واحدة ثم استعمل الرطوبة متوفرة فكيت

 

 الكلى  فيصورة التاسعة: 

 الطبائعييزل ذلك بما يعالج به  ولمرياح غليظة  أو حصل فيها برد مفرط إذاانه  وهو

دة ثم به الكليتين كل كلية كية واح وتكوى  املسماري تحمى املكوى  أن وهو الكيفاستعمل 

 ذكرناه.تستعمل ما 

 

 املثانة  فيالصورة العاشرة: 

يزل  ولمحصل لها برد قوى  أوحصل فيها استرخاء عن رطوبات مفرطة  إذاانه  وهو

السرة  فلأسبه  يكوي و  املسماري يحمى املكوى  أن وهو الكيفاستعمل  الطبائعيبمعالجة 

 وأخرى عن يسارها  وأخرى عن يمين السرة  وكيةحيث انتهى شعر العانة كية واحدة 

 ذكرنا.لظهر من خلف قبالة املثانة ثم تعالج هذه املواضع بما ا أسفل

 

 الرحم  فيالصورة الحادية عشر: 

يزل بما  ولم مادي أواستولى على هذا العضو سوء مزاج بارد رطب ساذج  إذاانه  وهو

لقطن ثم على ا وأخرى املثانة  فيثالثة كيات كما ذكرنا  املسماري باملكوى  يكوي ذكرنا ف

 ذكرنا.يعالج ذلك بما 

 

 الفتق  كي فيالصورة الثانية عشر: 

من  هأمعائ فيما  ويخرجما يلين طبعه  ويعطىيمنع العليل من الغذاء يوما كامال  أن وهو

تى تبلغ بمكوى حلقة ح يكوي و على املوضع بمداد  ويعلمثم يؤمر بالنوم على ظهره  األثفال

 استعمالو  األكل وكثرةيوما من الحركة املفرطة  أربعينعليل ال ويمنعاملكوى ثلث الجلد 

ما ينفخ من الحبوب  واستعمال والسقطةالشديد والوثبة  والصياحما يوقف الطبع 

 والقيء.غذاء على غذاء  ولدخال والفواكه
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 ناصور املقعدة  فيالصورة الثالثة عشر: 

 ى ملكو اثم يحمى  أوالينقى من القيح  أن ينبغيمدته  وطالتحصل هذا املرض  إذاانه  وهو

مرات  عأربآخره يفعل ذلك ثالث  إلىداخل الناصور  ويدخلحين يصير كالنار  إلى امليلي

 حوله كلها  التيالفاسدة  األجسامحتى تحترق 
ّ

 اعلم. وَّللا

 

 البدن منى خر أمواضع  كي فيالفصل الخامس 

 عشر صورة:  أربعة في وذلك

 السرطان  كي فيالصورة األولى: 

به  يطتح أنهاتتخذ دائرة على قدره بحيث مما فيه ثم بعد ذلك  أوالينقى البدن  أن وهو

لناس من ا ومن أصله إلىحتى يصل تأثير النار  الكي ويعمق بها يكوي و مثل النار  وتحمى

 ذكرنا.وسطه ثم يعالج بما  فييكويه بعد ذلك 

 

 البرص  فيالصورة الثانية: 

ينقى البدن مما فيه من املواد ثم بعد  أن ينبغيموضع من البدن  فيانه متى حصل  وهو

حتى ينفذ الجلد ثم بعد ذلك يجعل على  الكي ويعمقاملوضع كية على قدره  يكوي ذلك 

طيف من كل  الخطأ ودمالحمام  ودملسان الحمل  وورق ورد  ودهناملوضع دقيق عدس 

 برأ.ياملوضع حتى  ويلزمبه املوضع على خرقة كتان  ويطلىالجميع  ويخلطواحد جزء 

 

 الخدر  فيالصورة الثالثة: 

 يالكفاستعمل  الطبائعيمعالجة  بأنواعيزل  ولمخدر  األعضاءعضو من  فيحصل  إذا

 نا.ذكر املوضع الخدر جميعه ثم يعالج بما  يكوي  أن وهوينقى البدن مما فيه  أنبعد 

 

  األكلة فيالصورة الرابعة: 

 بالنار فاحم مكواة صغيرة الكييحتمل  وكان األعضاءعضو من  فيانه متى حصلت  ووه

 ش يء يبقى منه والبها املوضع من كل جهة حتى يستأصل الفساد جميعه  واكومسمارية 

ثم يجعل على املوضع الكبريت املسحوق بالزيت ثم  أيامالبتة ثم يترك املوضع ثالثة 

  للحم.يستعمل املراهم املنبتة 
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  (192)الدبيلة فيالصورة الخامسة 

ها ثم كيتين حول يكوي  أن وهوبعد تنقية البدن  الكيهذه العلة متى حصلت فان  أن وهو

 نضجها.اتركها فانه يسرع 

 

 الثآليل  فيالصورة السادسة: 

ه ريش تشب التيتحمى املكواة  أن وهو الكيينقى البدن ثم يستعمل  أن ينبغيانه  وهو

 يكوي  قدو ثم يعالج بما ذكرنا  أثرهاحتى يقلع  الكي في ويعمقلثؤلولة فيها ا ويدخلالنسر 

 بسوتكالثؤلولة داخلها  وتجعلمن نحاس حادة الرأس  أنبوبةتتخذ  أن وهوباملاء الحار 

ات حتى ساع ويمسك تمتلئمن املاء الحار حتى  ش يءالجلد ثم يصب فيها  فيحتى تدخل 

 الثؤلولة. فييؤثر 

 

  الشريانينزف الدم  فيالصورة السابعة: 

ض بع فيحصل جراحة  أو األوردةبعض  وفصد الجرائحيانه متى حصل وقع خطأ من  وهو

سد فوهة  إلىتبادر  أن وهو الكيآخر فاستعمل  ألمر أومنها شريان  وانقطع األعضاء

منها ما هو  خذويؤ الشريان بالسبابة ثم تحمى املكاوى الزيتونية ولتكن مختلفة املقادير 

ساعة حتى يحترق طرف الشريان  ويتركعة الشريان ويدخل داخل الشريان على س

 الدم.قطع هذا  فيذكرنا الحيلة  وقدبعض  إلىبعضها  أجزاؤهوتجتمع 

 

 النافض  فيالصورة الثامنة: 

باملكواة الزيتونية خمسة كيات على خرز  يكوي  أن وهوحمى الربع  فيالقوى الحاصل 

املعدة كية واحدة  وعلىالصدر كية واحدة  وعلىكية واحدة  وخرزةالظهر بين كل خرزة 

 ذكرناه.ثم يعالج ذلك كما 

 

 البثور البلغمية  فيالصورة التاسعة: 

استعمل ف باألدويةتزل باملعالجة  ولمظاهر البدن بثور كثيرة بلغمية  فيكثر  إذاانه  وهو

 ذكرنا.ا الزراوند على م بأصل يكوي  وقدعلى كل بثرة كية بمكوى لطيف  يكوي  أن وهو الكي

                                                             
 من الفساد )املدة( مختلفة اللون والقوام. (192)

ً
ل ويكون في جوفه ضروبا َراج وُدمَّ

ُ
 الدبيلة: خ
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 ابتداء الحدبة  فيالصورة العاشرة: 

العليل ما ينقى البدن  فأعطقدام  إلى أوخلف  إلىانه متى رؤى قد زال بعض الفقرات  وهو

تتخذ مكواة مدورة بصورة الحلقة على قدر الخرزة  أن وهو الكيمما فيه ثم استعمل 

 أن وهو حول الخرزة بمكواة النقط يكوي  وقدبها املوضع جميعه  وتكوى بالنار  وتحمى

 ذكرناه.حول الخرزة جميعها ثم يستعمل ما  ينقط

 

 الورك  فيالصورة الحادية عشر: 

يزول  نأ وخفت األدويةيزل ذلك باستعمال  ولمانه متى حصل فيه وجع ملواد بلغمية  وهو

 علموتالورك تتخذ دائرة على قدر سعة حق  أن وهو الكياملفصل عن موضعه فاستعمل 

حتى يصل  يالك ويعمقبه املوضع  وتكوى املكواة حتى تصير كالنار  وتحمىعلى الحق بمداد 

 نقط أربعحول الحق  ينقط أنعلى وجه آخر وهو  يكوي  وقدنفس الحق  إلىتأثير النار 

 ثم يستعمل ما ذكرناه. الزيتونيعميقة باملكوى 

 

 وجع الظهر  فيالصورة الثانية عشر 

ملواد بلغمية منصبة اليه فينقى  أوضربة  أوعن سقطة  أماحصل فيه وجع  إذاانه  وهو

موضع الوجع ثالثة صفوف كل صف ثالث  يكوي  أن وهو الكيالبدن مما فيه ثم يستعمل 

 ذكرناه.ولتكن الصفوف طوالنية ثم تعالج بما  املسماري كيات باملكوى 

 

 النقرس  فيالصورة الثالثة عشر: 

يزل بما ذكرناه فينقى البدن مما  ولمملرض متى كان حدوثه عن مواد بلغمية هذا ا أن وهو

به  يكوي و  يالزيتون املكوي يحمى  أن وهو الكيتنقيته ثم بعد ذلك استعمل  في وبالغفيه 

ول ح الكيغير هذا املفصل فاستعمل هذا  فيحصل ذلك الوجع  وان اإلبهامحول مفصل 

 ذكرناه.ذلك املفصل ثم استعمل ما 

 

 عرق النسا  فيالصورة الرابعة عشر: 

ى وجوه عل وذلك الكيفاستعمل  باألدويةتزل باملعالجة  ولمحصلت  إذاهذه العلة  أن وهو

  أربعة
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لم يتمكن الوجع من  إذايستعمل  وهذا ذكرنا،موضع املفصل كما  يكوي  أن أحدها:

  أسفل إلىالنزول 

 

فوق الركبة من  وأخرى من خلف عمق املفصل  أحدهاثالث كيات  يكوي  أن وثانيها:

 اللحيم.فوق الكعب من خارج على املوضع  وأخرى ظاهرها 

 

شفتها  حديد طولها نصف شبر و غلظ أوتتخذ آلة شبيهة بالقدح من نحاس  أنو ثالثها : 

داخل هذا القدح قدح آخر و آخر داخل هذا و يكون  البعد من كل  فيقدر نواة تمر و 

ين حتى يخرج منها مفتوحة من الجهت األقداحو تكون  اإلبهامبقدر عقد قدح و قدح 

من الطرف و يكون بين كل قدح و قدح اتصال ثم يتخذ مقبض للجميع  يالدخان عند الك

ق على جنبه الصحيح و يعم متكئبه حق الورك و العليل  يكوي من حديد و يحمى بالنار و 

ثيرة حتى ك أياماضع سمن و يترك الجرح مفتوحا و يجعل على املو  أيامالكى ثم يترك ثالثة 

 تخرج املادة منه تم يعالج باملراهم امللحمة.

 

 في وصل وبينهماداخل اآلخر  أحدهماتتخذ قدحين  أنباملاء الحار وهو  يكوي  أن ورابعها:

 ويكبسعلى حق الورك )الخالء الحاصل بينهما حول حق الورك(  ويجعل األقداح وسط

يصبر على الوجع فانه يلذع  أنالعليل  ويوص ىيصب املاء الحار بينهما  أوكبسا جيد 

 أيامالثة ث ويتركبماء عذب  ويمسحعن املوضع  األقداحثم بعد هذا ترفع  ويحرقهاملوضع 

ورة على هذه الص ويتركمنه مدة رديئة  وتخرجثم يدهن بدهن سمن عتيق فانه يتقرح 

 ثم يعالج باملراهم امللحمة  أياما
ّ

 اعلم. وَّللا
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 كتاب كامل الصناعة الطبية

 

 
كتاب كاِمل الصناعة الطبية: املعروف بامللكي هو العمل الوحيد املعروف لعلّي بن العباس 

 باسمه  املجوس ي،
ً
هالي عباس. ُوِلد املجوس ي بالقرب من شيراز،  الالتيني،املعروف أيضا

(، في أوائل القرن العاشر
ً
 .ميالدي 994توفي عام و  ببالد فارس )إيران حاليا
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 في تقسيم العمل بالكي  (193)الفصل األول 

العالج بالكي يحتاج اليه في املواضع التي قد غلبت عليها الرطوبة الرديئة التي  أنووصفه 

يفه الكي بالنار الذي ليس وراء تجف إلىحتى يحتاج  واملحرقةاملجففة  األدويةبها  يال تف

ملا هو في مزاجه حار يابس وكلما كان  إالالتجفيف القوي ال يكون  أنغاية وذلك  ولحراقه

أقوى حرارة كان أقوي يبسا بمنزلة القلى والفراسون أو بمنزلة النورة والزرنيخ والنجار 

عفونة لمثل هذا العالج هي ا إلىوالذي يحتاج فيه  والذي يجمع الحالين في الغاية هو النار

  .املفرطة والرطوبة املفرطة

 

يكون  نأوكيف ينبغي  بالكيالتي يكون عالجها  األمراضفلذا نحن ذاكرون في هذا املوضع 

 إلىيب على الترت األعضاءالكي في كل واحد منها ونبتدئ أوال من الرأس ثم بما يتلوه من 

سر عينيه والسيالن وفيمن به ع إلىالقدم فنذكر أوال کي الرأس فيمن يعرض له النزالت 

 األشفارکي و  األصداغالتي في  وبة كثيرة تنزل من الرأس ثم كي الشرياناتالنفس لزيادة رط

کي الخراج و  اإلبطوکي  واألنفالتي فيها الشعر الزائد وكي الناصور الذي يكون في املاق 

 .الذي يعرض من الشوصة وكي الكبد وكي الطحال وکي املعدة وکي عرق النسا وهللا أعلم

 

 في كي الرأس  الفصل الثاني

 س وجذامفيمن به رمد عتيق وعسر نف

به عسر  عينيه ومن إلىالقدماء كانوا يستعملون کي الرأس من تعرض لها النزالت كثيرا  إن

ولها فمتى باتصال نز  هورئتفتؤذي الصدر  صدره إلىرأسه من النفس فضله رطبة تنصب 

 أصف لك وهو أن تحلق صد فتکوي رأسه على مافت نأرأيت من به هذه العلة فينبغي 

تشبه نوى الزيتون ، فإذا  (194)ي و بمكاوسط الرأس تم تكوى الجلد إلى أن يبلغ العظم 

يحك العظم فإن کانت النزلة عظيمة فينبغي أن تحك  أنسقط الجلد اللحم فينبغي 

بسقط منه قشور رقاق ليسهل إنفشاش الفضلة الرطبة وانتزاعها منه  يأيضا حتالعظم 

 من يتخوف عليه فأمام تعالجه بما يدمل املوضع ثوتدع الجرح مفتوحا وقتا طويال 

كية واحدة في مقدم الرأس ارفع من   تكوي رأسه في خمس مواضع منها أنالجذام فينبغي 

                                                             
 والستون الى الباب الحادي والثمانون.في كتاب الكامل يبدأ من باب الثامن  (193)
 ميسم زيتوني (194)
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لشعر ا ارفع من الجبهة قليال عند نهايةأسفل من األولى و  األخرى موضع اليافوخ والكية 

ن واحدة م األذنينعلى الدرزين الذين خلف  وكيتينرة ، قوكية أخرى من خلف فوق الن

لتنقلع من هناك قشور كثيرة وتكون البخارات  األيسروأخرى من الجانب  األيمنالجانب 

ر لرأس لم يضالجروح وان أفضت املادة عن عمق ا إنشاءالرطبة الغليظة املتصاعدة من 

 البصر ملا يمنع من ذلك هذا الكي وهللا أعلم.

 

  األصداغفي کي الشرايين التي في  الفصل الثالث

لجلد شق ا إذاوذلك أنه  الكي،من الناس من يستعمل في شرايين األصداغ مكان السل  إن

ي ر جي حينئذ تنكسر وتحترق وال فأنهاأو كوى الشرايين مكاوي دقاق على عظم الشريان 

 املراهم وهللا أعلم. ذلك ناحية الصدغين ثم يستعملون بعد إلىفيها الدم 

 

 األشفاروالسبعون في کي  الفصل الرابع

بمنقاش وتکوي  ينتف أنداخل قليال فينبغي  إلىالنابت  األشفارمتى كان الشعر املتزايد في 

فانك اذا  نأو شعرتيمكوى دقيقة الرأس، وضعه على أصل كل شعرة بأصول الشعر 

فعلت ذلك لم ينبت الشعر البتة ، وقد يستعمل قوم الكي بالدواء الحرق على األجفان 

د في على الجل األجفانمكان خياطة الجفن املشمر وذلك انهم يطلون الدواء املحرق على 

املوضع الذي يقع به القطع والخياطة و يكون الطالء على مثل شكل االشة مقدار ما 

بلولة م شمير الجفن وينزل قويا ، واذا كان من الغد يمسح ذلك بقطنةاليه من ت يحتاج

غيره ويترك يسود املوضع وكذلك يمسح الدواء عنه ويعاد عليه في بماء ثم يعاد عليه دواء 

ر ثم نغسل الدواء وتستعمل التنطيل باملاء الفات يتآكلاليوم الثالث حتي يحترق الجلد و 

مل املرهم الذي يدمل واذا رأيت استرخاء في الجفن سقط الجلد املحترق ثم يستعيحتي 

يستعمل الدواء القابض املجفف بمنزلة األقاقيا والطين القبرص ي والعفص  أنفينبغي 

بالدهن نه تلي أنمما ينبغي فينبغي  بأكثرجرى هذا املجرى ، وان تقلص الجفن  والشب وما

 رمنياأل ، )صفة الدواء الحاد( تؤخذ النورة والصابون والبورق والشمع ومرهم الدياخيلون 

ن التي بورماد خشوتعجن بماء رماد خشب البلوط  األدويةكل واحد جزء ثم تسحق هذه 

 وهللا أعلم . اما ذكرنول صبي لم يحتلم ويلطخ الجفن على بو ب
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 في كي الغرب الذي في املآق الفصل الخامس

را ويصير ناصو  األكبرالغرب هو خراج يحدث في املاق  أنع قد ذكرنا في غير هذا املوض

ن ينظر فا أنداخل ، وعالجه  إلىحتى ينفذ  األنفو يعفن عظم  األنفناحية  إلىيأخذ 

 العظم الذي لم يفسد إلىيقطع جميع اللحم حتى نصل  أنکان الخراج ظاهرا فينبغي 

بعد  ه بمکاوي دقاقيتكو  أنفتحکه بالعمادين حكا جيدا وان کان العظم فسد فينبغي 

تضع على العين اسفنجا أو خرقا قد غمست في ماء بارد ثم نكوي املوضع مرة أو اثنتين  أن

و يسد  يحصر نفسه أنتأمر العليل  أنوعالمة نفوذه  فناأل داخل  إلىأن تنفذ  إلىأو ثالثا 

نبغي في األنفداخل  إلىأنفه فاذا رأيت الهواه يخرج من موضع الناصور فقد نفذ الكي 

تجعل فيه فتيلة بمرهم الزنجار ودهن حتى يأكل جميع ما بقي هناك وتنظف  أن حينئذ

ثقب العظم باملكوى ثم تستعمل بعد ذلك يوما مرهم الزنجار بفتيلة ويوما بفتيلة من 

 يندمل املرضع وهللا أعلم أن إلى ساذجةقطن خلق 

 

 بط في كي اإل  الفصل السادس

 اأمضد من مفصل الكتف حتي يخرج رأس العضد ويکون ذلك أنه قد يقلع عظم الع

بسبب حركة عنيفة أو ضربة أو سقطة ، وربما كان ذلك بسبب رطوبة لزجة تزلق رأس 

العضد وتخرجه عن موضعه فان كان ذلك فعالجه الكي على ما أصف وذلك أنه ينبغي 

الذي  ضع املنخلعيستلقي العليل على الجنب الصحيح وان تمد الجلد الذي على املو  أن

وأما بصنارة وتكوي بمكاوي دقاق مستطيله  باألصابع أمافوق  إلىقد خرج من املفصل 

احدة تكوي کيتين في مرة و  أنمن الجلد و يجب  اآلخرالجانب  إلىمحمية حتى تنفذ املكاوي 

أصل  تدخل فيها رأس املجس ويكون في أنوان كان فيما بين الكيتين نفذ كثيرا فينبغي 

 ، وذكر أبقراط انه ينبغي أن يکوي ملجسرأس ا إلىف كية أخرى حتى تنتهي املكوى الكت

 وأما، كال مربعات شياکيتين آخرتين من جانبي الكيتين اللتين وصفنا حتى يكون شكل الك

هنالك أعصابا وعددا يخاف  أننبغي أن يكون أكثر من غلظ الجلد وذلك ي العمق فانه ال

يعالج بكمون ممضوغ وملح ويوضع على  أنيعرض منه ورما حارا ثم ينبغي بعد الكي  أن

الذي يعالج به الكي وينبغي بعد ذلك أن ال تحرك اليد حركه  جموقع الكي وبسائر العال 

 عنيفة وال تتعب وهللا أعلم.
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 في الجراح الذي يعرض من الشوصة الفصل السابع

ديد بح يکوى  أنوهو داء من الجنب ، فليس ينبغي  الشوصةمن  وى فأما الجراح الذي يک

يستعمل معه البط فإن ذلك ال يخلص صاحبه من املوت واذا تخلص  كما يفعل قوم وال

 دراونالز  بأصليكوي  أنناصور ال يزول لكن ينبغي  إلىفيه  األمرمن املوت فإنه يؤل 

 ويةتکوي به ک تفرش الزراوند في دست زيت وتحميه حميا شديدا ثم أنالطويل وذلك 

ين كيت أيضافوق وتکوي  إلىتمد الجلد  أنواحدة مما بين اتصال عظمي الترقوة بعد 

وق الثديين ين عظيمتين فتناحية اللحى ثم تكوي کي إلىصغيرتين دون األوداج قليال مائال 

 لىإالضلع الخامس والسادس واحدة مائل  نما بيين تما بين الضلع الثالث والرابع وكي

يكون ظاهر جدا ثم ينبغي بعد الفراغ من  أنخلف وواحدة ما بين الكتفين وليس ينبغي 

 التي تنفع من ذلك بمنزلة مرهم األسفيداج األدويةتستعمل في مواضع الكي  أنهذا العمل 

 أو مرهم النورة وهللا أعلم.

 

 في كي الكبد  الفصل الثامن

 انف الکبد،الخراج في لحم  أندل على حدث في الكبد خراج وكان ذلك مع ثقل ووجع  إذا

مل معه يستع أنفينبغي حينئذ  الكبد،املدة في صفاق  أنكان الوجع شديدا جدا دل على 

يكون الكي على هذه الصفة يؤخذ  أنوينبغي  ،واألدوية األضمدةلم تنجب فيه  إذاالكي 

ال في قلي األربيةها املوضع الذي هو أرفع من ب يكوي مکاوي دقاق فتحمي حميا شديدا و 

بغي الصفاق فين إلى الكيد كله وانتهى لجلاحترق ا ولذاأحد موضع من الكبد كية واحدة 

 املدة.تخرج  أن

عالى التي تنبت اللحم وهللا ت األشياءيستعمل العدس والعسل ثم  أنوبعد الكي فينبغي 

 اعلم.

 في کي الطحال  الفصل التاسع

أن يستعمل الكي على هذا املثال وهو أن  األدويةي لم تنجب ف إذاينبغي في غلظ الطحال 

 طويل له رأسان قد ى فوق بصنارات ثم تكويه بمکو  إلىيمد الجلد الذي على الطحال 

ع يفعل ذلك في ثالث مواض أنفي مرة واحدة وينبغي  ويتينأحميا حميا شديدا ليکون ک

کوي في سرؤو  له ستة ى تكون جميع الكيات ستة وقد كان بعض القدماء يستعمل مکو 

 بها كية واحدة بستة مواضع.
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 في كي املعدة   الفصل العاشر 

اذا كانت النزالت تعرض للمعدة كثيرا من رطوبة وطال ذلك على صاحبه ولم تنجب فيه 

يد تأخذ مكوى من حد أنيستعمل فيها الكي وهو  أناألدوية املسخنة املجففة فينبغي 

وتحميه وتکوي به كية تحت الغضروف الشبيه بالحنجرة وكيات أسفل من ذلك حتى 

ألوائل وقد كان من امثلثا ويكون عمق الكي يثخن الجلد كله ،  الالكيات شك تکون شكل

دة نفسه كيات كثيرة ومنهم من كان يکوي هذه املواضيع بالجسم عم املفمن يکوي علي 

وا الشيخ ويسمى بالفارسية دکويه ، وكانوا اذا كو  اإلسفنجلبلوط على مثال الذي في شجر ا

 م.زلة والرطوبة وهللا تعالى أعلنبهذا يدعون الجراحات مفتوحة أبدا فال تعرض للمعدة ال

 

 في کي املستسقين  الفصل الحادي عشر 

 أننبغي يف البزل، إلىلم ينجب العالج باألدوية في االستسقاء ولم يجب صاحب ذلك  إذا

ها خمس كيات بعض يستعمل الكي على املعدة والكبد والطحال وقعر املعدة وعلى استه

بمكاوي حديد دقاق وبعضها بحرف خشب البلوط وقد استغنى قوم بالکي عن استعمال 

 البزل.

 واملائي  في کي القر   الفصل الثاني عشر 

 وصفته أن أسفل، إلىواملائي لتسيل منه الفضول  (195)وقد يستعمل الكي ممن به القر

مكواتين من و  ساره،التي تشبهها اليونانيون بالحرف املسمى  ي ي من املكاو و تأخذ عشر مکا

تقطعها  أنكك  السکيني ى التي تسمى سكينة فتكوي أوال وسط جلدة الخص ى باملکو  ي املكاو 

 ملكوي اتكويه بطرف  نأصفاق أبيض صلب فينبغي  وهو األول انكش الصفاق  إذاحتى 

                                                             
ثيين بين جرم األن ةعارضالض امر اال  يقول إبن هشام في فاكهة ابن السبيل في امراض الخصيتين)األنثيين( (195)

 رطة تفتقسببه من حركة مف، ويقول والصفاق املحيطة بها بسبب اجتماع الرطوبة في ذلك املوضع أو نزول املعاء اليه 

 ... وأما ما حدث بين جلدة االنثيين والصفاق فهو القرار اللحىفي االنثيينء ما، الصفاق فينزل االمعاء أو من رطوبة لزجة 

يقول ابن سينا : فصل في الفتق وما يشبهه : الفتق يكون بانحالل الغشاء عن فردتيه ووقوع و  ويكون عن مادة غليظة .

ه قبل الشق أو التساع ضيق في مجاريه أو انحالل ، فإذا وقع ذلك بحيث شق فيه ينفذه جسم غريب كان محصورا في

رب واعلم أن قيلة األمعاء والث، إذا سلك النافذ تأدى إلى الخصيتين سمي أدرة وقيلة وما سوى ذلك يسمى باسم العام 

بين  يادة تظهر وتحسمرض قوي عسر ولن كانت صغيرة وقيلة املاء مرض العالمات : أما العالمة املشتركة للفتوق فز 

واملاء والريح واملعوي والثربي رجوعهما أعسر ، الصفاق الداخل وبين املراق ويزداد ظهورها عند الحركة وحصر النفس 

 وقيلة املاء تعرف باملس وبتمدد الصفن وبالبريق واملالسة وهذا أيضا ال يرجع وال يدخل .، من الريحي 
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 فوق كل ما تكشف منه بصنارات إلىالذي يشبه حرفا وهو عسا وتخرج رطوبته ثم تمد 

 أعلم.وهللا  ينيوتقطعه باملكوى السك

 

  واألربية في کي القر   الفصل الثالث عشر 

عن تمدد الصفاق وعالجه يكون بالقطع وقد كره قوم  األربيةالقر والذي يكون في  إن

 يرتاض رياضة أناستعمال القطع واختاروا الكي على ذلك )وصفته( أن تأمر العليل 

م يقف واقف او يشتغل اشغاال قوية ويمدد جيدا ويحبس نفسه حتى اذا ظهر ثمعتدلة 

آخر  يءبش ه بمداد أو بى يکو  أنريد ييعلم على املوضع الذي  أنينبغي  األربيةالورم في 

 األربيةن م األعلىر الخط الذي بالعرض في الجانب يوتكون العالمة على شكل مثلث ويص

وتصير عالمة في وسط املثلث ثم تامر العليل أن يستلقي على ظهره وتحمي الكاوي 

( ) عين عمل املكوى الذي يشبه حالفوتكوى بها العالمة التي في الوسط ثم تست املسمارية

املثلث  كوي ياملثلث ثم بعد ذلك تستعمل املكاوي التي تسمي العدسية حتى  أضالععلى 

وقت  وما يسيل في تالرطوبايكون بين يديك خادم ينشف  أنكله كيا مستويا وينبغي 

ه الثرب فيمن كان معتدل الجسم وذلك ان إلى، وتکوى کيا في العمق حتى يصل جميع الكي

فيمن كان نحيف البدن ال شحم له وال على ثربه شحم  ال ينبغي لك أن تطلب هذه العالمة

 نأوال تطلب ذلك أيضا فيمن كان سمينا يظهر شحمه قبل  قلئال تخطئ فتکوي الصفا

ملح ، ومن بعد الكي تدق كراويا و  األبدانعتدلي ميستتم الكي لكن نستعمل هذا الكي في 

ك األدوية تستعمل بعد ذلويضمهما على موضع الكي وتستعمل الرباط الشبيه باللجام تم 

 التي تبرئ مثل العسل والعدس وما أشبه ذلك.
 

 في کي عرق النسا   الفصل الرابع عشر 

هم تخرج أوراك األدويةالذين يعرض لهم عرق النسا اذا طال مع الزمان ولم تنجب فيهم  إن

العرج ألن عظم الفخذ منهم يخرج من حق الورك بسبب  إلى أمرهموتدق سوقهم ويؤل 

ؤل أمرهم يستعمل الكي قبل ثورانه في أنرطوبة اللزجة التي تزلقه فينبغي في مثل هؤالء ال

يقا موضع املفصل ويعمق الكي تعم يكوي  أنالعرج ، وكيهم يكون على ما أصف : ينبغي  إلى

عمق  إلىصالحا ليجفف الرطوبة هناك ، ومن الناس من يكوي ثالث كيات من خلف 

فوق الركبة من ظاهرها وكية أخرى فوق الكعب من خارج على  ى التفاحة وكيه اخر 
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موضع اللحم ، فاعلم ذلك ، ومن الناس من يتخذ له مکوى شبيهة بالقدح وظهرها نصف 

شبر وغلظ شفتها قدر نواة الزيتون أو التمر وفي داخلها أخرى مثلها وأخرى ثالثة ويكون 

ار ها مقبض طويل ويحمى على رأسها بالنمقدار ما بين كل اثنتين منها مقدار عقدة ويتخذ ل

حتى يحمر ثم يوضع على حق الورك والعليل مستلق على الجانب الصحيح فيكون قد 

ربع كيات مستديرات في مرة وحدة ثم تضمد بالسمن الخشكريشة وال تدع القرحة أکوي 

الحريفة حتى يسيل منه صديد كثير فاذا سكن  باألشياءتندمل سريعا بل ضمدها  أن

  جع الورك دمل القرحة.و 

 

 *آخر أبواب الكامل في الكي*
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 روضة النجاح الكربى كتاب 
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 ة النجاح الكربىـكتاب روض

 يف العمليات اجلراحية الصغرى

 )الجويلي(محمد بن علي بن محمد البقلي 

 ميالدي 1876 - 1813

ولد في زاوية البقلي )قرب املنوفية( وتلقى مبادئ العلوم والطب في القاهرة، نبغ في فن 

الجراحة وتقلب في املناصب إلى أن جعله الخديوي إسماعيل رئيسا للمدرسة الطبية 

املصرية، فاستمر فيها إلى أن نشبت الحرب بين مصر والحبشة فذهب مع الجيش املصري 

كتبه في فن الجراحة روضة النجاح الكبرى في العمليات  الرحلة ومنفتوفي في تلك 

 الصغرى 

 

 الكي هو وضع النار والجواهر الكيمياوية الكاوية طبيعة على الكي:يقول في الباب الرابع في 

زوال حياة العضو املكوي وفيه  أوتنفيطه  أوتحمير الجلد  أماالجسم واملقصود منه 

 فصول:

 الكي بالنار

 نوعان وهيحاملة للنار  بأجسامالكي يكون  أناعلم 

 .ةاملقص ياحترقت وه ماالتي تلتهب وتشتد حرارتها كل األجسام : األول 

 بعض أوالزيت املغلي  أوواملاء املغلي  (196)املحاور  وهي ،بالحرارةاملتداخلة  األجسام: والثاني

 .شاء هللا تعالى كل في مبحثه إنرد على هذا النمط نجواهر محماة للغاية وس

 

 فصل في الكي باملقصة )العطبة( 

 ءيببطصغيرة مكونة من مادة قابلة لالشتعال تحترق  أسطوانةاملقصة : (197)ةاملقص

ِريشة 
َ
ك

ْ
ش

َ
 قوي.سمك الجلد ويحدث عنها تحويل  ز ال تجاو ليحدث في محلها خ

 

يؤخذ  نأوكيفية عمله  املندوف،القطن  وأحسنهاتعمل منها املقص كثيرة  التيواملواد 

                                                             
 الكي( املياسم )الحديدة التي تستخدم في (196)
 املقصة : تسمى العطبة وتسمى الشطارة (197)
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متوسطة االندماج ويكون قطرها بحسب سعة  أسطوانةويبرم حتى يصير القطن 

تلف عليها خرقة  ثم 20 إلىخطوط  8من  الجلد،على  إحداثهايراد  التيالخشكريشة 

 إلى أكثر وأويخاط عليها ثم تقطع عرضا قطعا كثيرة يكون ارتفاع القطعة ثمانية خطوط 

القطن بالذرة املبشورة والثيل واملشاق والصوفان وتلف على عن ض اوقد يستع عشرة،

وقد تعمل املقصة من شريط يلف على نفسه حتى  القطن،كل منها خرقة كما ذكرنا في 

 .كاألسطوانةيصير 

 
القيصوم ومن خواص  أوراقتصنع املقص من زغب  (198)وفي بالد الصين والهند واليابان

 يحتاج النافخ. عل من ذاته حتى يحترق كله واليشت إيقادهالزغب املذكور انه بعد 

 

صوف الغنم لكن ال يخفى ما  أو اإلبلوأوبار  اعزوكانت العرب تعمل املقص من شعر امل

 الكريهة.في احتراق ما ذكر من الرائحة 

 

وقد تعمل من نخاع دوار الشمس وهو جوهر يستمر اشتعاله بدون نافخ بسبب ما فيه 

الكتان بعد  أويعمل املقص من القطن  األطباءكان بعض و  طبيعة،من ملح البارود 

ِريشة رقيقة ب إالسلقهما في محلول كثيف من ملح البارود لكن ال يكون عنهما 
َ
ك

ْ
ش

َ
سبب خ

 سرعة االحتراق.

 

  

                                                             
 moxaلعله يعني املوكسا   (198)
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 :ما ل يصلح وضع املقصة عليه

 فواألن واألجفانمن الجسم ما ال يصلح وضع املقصة عليه كسطح الجمجمة  أنواعلم 

 أو رألوتايكون جلد سطحها رقيقا مالمسا  التيوجميع املواضع فن والقضيب اوالص

ع توض التيوتختلف بحسب املحال  ،زالليةعظام ومحافظ  أوعروق غليظة  أو أعصاب

ا خفيف إحراقاعليه فان كانت املقصة صغيرة القطر خفيفة مكونة من مواد تحرق 

 كلما
ً
الحنجرة والقصبة الرئوية وعلى  أمامكان الجلد رقيقا توضع على العنق  سطحيا

 املنكب. أوسطح املفاصل الزرية املصابة باالستسقاء وعلى العجان 

 

وان كانت عريضة مندمجة بحيث يحدث عنها احتراق غائر توضع على املحال السميكة 

م ممتلئة بكثير من الشح الخلوي يكون جلده كاسيا لطبقات من النسيج  التيالجلد 

 والفخذ. األليفصل الفخذي الحرقفي والقسم كالظهر وحول امل

 

صب تنبيها واصال لبعض ع أوقصة تصريفا وقتيا سطحيا كان املراد من امل إن وبالجملة

وان كان املراد تصريفا قويا غائرا وتنبها عظيما كما أحسن، مشلول فاملقص الصغيرة 

ة املزمنة الشديد واآلفاتاملزمنة للعظام والتهاب الكبد املزمن  األمراضمعالجة  فييفعل 

 أحسن.فاملقص املندمجة 

 

 املقصة:طريقة وضع 

يغطى موضعها برفادة مبلولة مثقوبة الوسط  أنوقبل وضع املقصة على البدن ينبغي 

يراد وضعها عليه ومنفعة الرفادة املذكورة صيانة املواضع  الذيثقبا موازي للمحل 

رف ثم يشعل ط املقصة،يتطاير من النفخ على  الذيالقريبة من محل وضعها عن الشرر 

حتى يشتعل سطح الطرف كله مع االستواء  ويمهلسراج  أومن لهب شمعة  األسطوانة

 امللتهب.ثم توضع املقصة من الطرف الغير 

 

اسك بامل إماضبط املقاصة على البدن حال احتراقها وذلك  فيكثيرة  وسائطوهنالك 

اشا أو بجفت أو بمقص أم بواسطة حامل املقصة املنسوب املعتاد املسمى عند العوام بامل

 نوساألباكثر من خشب  أو، وهذا الحامل مركب من حلقة معدنية لها ثالث قوائم  ةلألريي

كن تمسك الحلقة بها ويم أيضا األبنوسالعاج وهذه الحلقة متصلة بقبضة من خشب  أو
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رقة طرفه املمسوك منه ختثبيت املقصة بواسطة ميل ينفذ فيها بالعرض ويلف على 

ورة ينفخ الطرق املذك بإحدىمبلولة تمنع وصول  الحرارة لليد ، وبعد اشتعالها وتثبيتها 

نبغي لكن ي أنبوبةبواسطة  أومنفاخ وبالفم بدون واسطة  أوقطعة ورق  أوعليها بمروحة 

تبقى  نأ، ويلزم  األخرى على السواء بحيث ال تحترق منها جهة اكثر من  ءببطيتحترق  أن

 على الجسم حتى يتم احتراقها .

 

فة مقصة سماها املقصة اللطي لألطفالفي االستسقاء الدماغي  األطباءواستعمل بعض 

ا هصغيرة من قطن تحرق على قطعة من الجوخ الغليظ املندي ويغطى ب أسطوانة وهي

 وهذا املقصة ليست كاوية بل محمرة للجلد تحميرا شديدا. الطفل،رأس 

 
 ثانوية: ونتائج أولية نتائجللمقصة  نأواعلم 

ا بحرارة تكون في االبتداء لطيفة ويلتذ منها العليل ثم كلم اإلحساس هي: األوليةفالنتائج 

تصير مؤملة ال تطاق ويحمر الجلد املحيط  أن إلىقربت النار من الجلد تزيد قوة وشدة 

 ما بعدوكلوهذا االحمرار يكون شديدا في دائر املقصة  عرق،بمحلها وتظهر عليه قطرات 

 نقص.عنها 

 
 كماشهانوضعت عليه املقصة فان سطحه يحترق وينكمش فيحصل من  الذياملحل  وأما

 القريب.ة على الجلد بون مشعصغ

 

ومن هذه  لنار،افي  ألقى إذاوكثيرا ما يحصل في أواخر الكي بها فرقعة كالتي نسمع من امللح 

الفرقعة تقذف بقايا املقصة وتنتشر وذلك صادر من الفواقع التي تكونت في البشرة من 

 شدته.أقص ى  إلىوصل  األلموحينئذ يكون  الحرارة،تأثير 
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املريض بالحرارة مدة احتراق املقصة ال يختص باملحل املحترق بل يحس  ولحساس

 د عنها بحيث يظهره أن الحرارة ساريةما هو بعي إلى وسريانها ةجاألنسسمك  فيبدخولها 

يحرق  ألن الكي باملحور  باملحور،وبهذه السراية يتميز كي املقصة عن الكي  األحشاء إلى

 بعيد. إلىالعضو فجأة وال تمتد حرارته 

 

ِريشة صفراء وسوداء صلبة  الثانوية:النتائج  وأما
َ
ك

ْ
ش

َ
فيشاهد في موضع املقاصة خ

 .الخلوي من النسيج  أجزاءمتكونة من جميع سمك الجلد وربما كان معها بعض 

 

 الإيلصق عليها قطعة من الداخليون وتترك عليها وال تغير  أوويضمد عليها بجسم دسم 

اني اليوم العاشر والثبعد انفصال الخشكريشة وال يتم االنفصال املذكور غالبا قبل 

تعقب سقوط  التييوما وحينئذ فالقرحة  40بل  30 أو 20 إلىعشر وربما وصل 

 إلىتحال  وأ ليستمر التقيحيوضع عليها املهيجات  أوتترك لاللتحام  أن أماالخشكريشة 

فيها وذلك على حسب ما يستدعيه املرض  االلوبي أويوضع حبة من الحمص  (199)حمصة

                                                             
ضع موضع من البدن و تو  أي فيفتحة صغيرة تفتح  هي)الحمصة(: ملحمد بيك شافعي في كتاب السراج الوهاج  (199)

طن أما نسالة )ق ادامة تشغيلها و تصنع هذه الفتحة اما بشق الجلد شقا صغيرا تجعل فيه قطعة ألجلفيها حمصة 

 ادامة نزول املواد من هذه الفتحة أو الكى ألجلشابه ذلك( وتترك ثالثة أيام ثم ترفع النسالة ويوضع مكانها حمصة 

عليها و  من امللينات ش يءو نحو ذلك فيحدث عن ذلك خشكريشة يزيلها ويوضع  الكاوي بقطعة صوفان أو بالبوتاسا 

 ادامة تشغيله كما تقّدم. ألجلالجرح حمصة  فيبعد ذلك يوضع 

 

هي عبارة عن طريقة كانت منتشرة لعالج القروح في العصور اإلسالمية حيث كانت  الكي:وفي املوسوعة الحرة حمصة 

توضع حبة من الحمص الجاف بعد عملية كي الجرح أو القرح وظيفتها امتصاص ما ينز من مكان االصابة من قيح 

كانت حبة الحمص تنتفخ دون أن تسمح بحدوث تجرثم أو اتساخ ملكان القرح ثو وغيره، وبما أن الحمص شره للماء 

 يصار إلى تبديلها حتى يشفى القرح.

 

: الحمصة جرح صغير يحدثه الجراح في الجسم ويضع فيه جسما غريبا يمنعه الكبرى الحمصةوفي كتاب روضة الناح  

زاء اء الجسم التى يكون فيها الجلد ملتصقا بما تحته من االجمن االلتحام، وينشأ عنه التقيح ويمكن عملها في جميع اجز 

بواسطة طبقة سميكة من النسيج الخلوي واملتباعدة عن النتوءات العظمية وعن مسير اوتار العضل واجسامها لئال 

 العضل.يضغط علي الجسم الغريب فيؤلم الشخص اذا أثبتت بالربط السيما وقت تقلص 
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اقوى من الذى ينشأ عن الحمصة والحراقة  التهيج الذى تحدثه املقصة أنومن حيث 

ة معالجة جمل فيولذلك تستعمل  وأجودهاكما ذكرنا  كانت الحمصة من اقوى املحوالت 

العصبية وفي معالجة الشلل الذي لم يكن ناشئا عن نزيف في املخ واكثر  اآلالممن 

لتهابات الخنازيرية املزمنة املفاصل وفي البيضاء أي اال األوراماستعمالها في معالجة 

ي عالج وف املفصليالتسوسات الغائرة كتسوس عظام الفقرات وفي عالج االستسقاء 

 الحدار ووجع املفاصل املعروف قديما بالوثي أ.هـ.

 

  )املياسم(الكي باملحاور فصل في 

بعد إحمائه بالنار على محل من الجسم الحديد والفوالذ الكي باملحور هو وضع محور من 

نصينا على الحديد والفوالذ النهما احسن من غيرهما من املعادن لكثرة تحملهما  ولنما

للحرارة ولسهولة تخليهما عنها وعدم ذوبانهما من شدة النار ورخص ثمنهما لكن الفوالذ 

ع تغير الحديد يمن دأوكسياكثر اندماجا واقل قابلية للتأكسد الن  ألنهأحسن من الحديد 

والحديد بالوان مختلفة  الفوالذسطح املحور بشدة الحرارة وذلك التغير هو تلّون 

املذكورة أقوى دليل على مقدار الحرارة الداخلة في املحور الن  األلوانمتعاقبة ، وتعاقب 

 األحمرو املظلم يدل على اقوى منه  واألحمراللون السنجابي يدل على ادنى درجات الحرارة 

ة  درجفانه يدل على أقوى درجة من الكل الن  األبيضالكرزي يدل على اقوى منهما ثم 

للون ا إلى، فالجراح )املعالج( يحمي املحاور حتى يصل  وأقصاهاالبياض اقوى الدرجات 

 ق بالداء ، واملحور مركب من قبضة وساق وطرف كاوي منتفخ .ئال لا

 

عرض )ويكون طولها خمسة قراريط  األبنوسو أ القبضة فتكون من خشب البقس فأما 

ا تكون مضلعة ليتمكن من مسكه أنستة وحجمها مالء اليد وشرطها  إلى األصبع( فأكثر

بدون انزالق ويكون طرفها املوالي للساق من معدن يشبه الحلقة مجوفا تجويفا مربعا 

                                                             
املقاصد املمحصة في بيان كي الحمصة هي رسالة لطيفة لعبد الغني بن إسماعيل الصالحي أحكام كي الحمصة أو أما 

الحنفي املعروف بالنابلس ي، املتوفي عصر يوم األحد الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة ثالث وأربعين ومائة وألف 

ما  فتجذب املادة إليها، على حسبوكان قد ألفها في بيان حكم الحمصة التي توضع على الكي في البدن ، هجرةالمن 

هذا الخارج من البدن هل هو ناقض للوضوء  مفيها: حكوقد بين أهله، اخترعه بعض األطباء الحذاق لنفع معلوم عند 

 أم ال؟ 
ً
 .أم ال؟ وهل يعد صاحب ذلك معذورا
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املحور  وساق التصاق أتمالزوايا وطوله نحو قيراط وطرفه ملتصقا بالقبضة  متساوي 

ثقب  جوانبها في محاذاة ثلث طولها أحدوفي  القبضة.داخله في التجويف املذكور ومنه في 

القناة  القناة وبذلك ال تحترق  في إدخالهينفذ فيه لولب ضغط يثبت به طرف الساق بعد 

نار الن وضعت في ال إذاكان يحصل في املحاور القديمة لذي كا ينفك لحامها وال تسخن وال

 القبضة كانت موصولة بالساق اللتحامها بها.

 

من فوالذ مسحوبة من نفس القطعة املتكون منها الطرف الكاوي وتكون  تكون الساق  وأما

مبرومة كحربى البندقية املعروف باملدك ، وطولها نحو قدم وطرفها الذى يلي القبضة 

سهل بيع قناة القبضة املذكورة آنفا بحيث يتربيعه وحجمه يوافق تر  أنيكون مربعا بحيث 

يث فيكون معوجا بح اآلخرالطرف  وأمامنها مع انه يكون مالئا لها ،  إخراجه أوفيها  إدخاله

تسعين  وأثمانين  نحو اآلخريتكون من هذا االعوجاج زاوية يكون بين طرفها وبين الطرف 

جميع الجهات اكثر مما اذا كان  إلىدرجة ومنفعة االعوجاج املذكور سهولة توجيه املحور 

مع مالحظة فعله لكن من املحاور  األجزاءمعتدال ووضعه وضعا عموديا بالنسبة لسطح 

 . القصبيما هو مستقيم وهو املحور 

 

 " "حديد الكوي أنواع املياسم في فصل 

 
 نواع:ستة أ إلى الكاوي تختلف عن بعضها بحسب طرفها  )املياسم(املحاور  أنواعلم 
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متكون من  الكاوي سمي بذلك الن طرفه  ولنما :األسطواني أواملحور القصبي  األول 

طولها نحو قيراطين وعرضها نحو ستة خطوط وهو ينفع في إحالة جدران  أسطوانة

ِريشة  إلىالعميقة  الطويلةالقنوات 
َ
ك

ْ
ش

َ
 وأاملحفورة على صورة ميزاب  الجراحسطح  أوخ

 محال آخر صغيرة موضوعة وضعا غائرا

  

سمي بذلك لكون طرفه الكاوي على صورة مخروطي مقلوب  ولنما :املحور املخروطي الثاني

 أماو طوله نحو قيراط وقطر قاعدته ثمانية خطوط ووسط هذه القاعدة تتصل بالساق ، 

اويف كل التجالتي يراد كيها ، وهذا املحور يستعمل في  األجزاءفهو الذى يالمس  هطرف

يراد توسيعها بتوسيع فوهتها التي يدخل فيها املحور ،  ويستعمل في كل  التيالضيقة 

لذع الهوام ، وهذا املحور وان كان ال  أوالجروح الحاصلة عن عض الحيوانات الكلبة 

بطرفه الدقيق فان كيه يكون عميقا الن قاعدته كمستودع تكمن فيه الحرارة  إال يكوي 

 كان حجمه دقيقا متساويا في جميع طوله. اكثر مما اذا

  

وسمي بذلك لشبه طرفه الكاوي بالبلطة وهو يستعمل في الكي الثالث املحور البلطي: 

ية العظمية للعظام الفك األورام إزالةالفطرية وفي  األورامالخطي وفي قطع سوق بعض 

 منها نزيف. لربما حصقطعت بسكين  إذا التي

 

بذلك لشبه طرفه الكاوي باملجرفة وهو سواء كان من  وسمياملجرفي: الرابع املحور  

ونصف  (200)مستديرا وعرضه نحو قيراط أوالفوالذ فشكله يكون بيضاويا  وأالحديد 

متصل من الوسط  خرواآل محدب قليال  أووسمكه ثالثة خطوط واحد سطحيه مفلطح 

 املتسعة،ة املكشوفة املسطح ءاألجزابساق املحور، وهو يستعمل في الكي باملقابل وفي كي 

في  ضاأياملذكورة وضعا محك ويستعمل  األجزاءبواسطة شكله املذكور يوضع على  ألنه

 إزالة املتعفنة تعفنا مارستانيا وفي أوالقروح الفطرية  أوبنية سطح بعض الجروح  إفساد

 بعض تسوس العظام.

  

                                                             
 القيراط عرض إصبع . (200)
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 وأوهو محور مركب من كرة كبيرة محمولة على ساق مستقيم الخامس املحور الحلقي: 

حرف الحلقة و  املنشاري،منحن وفي جهته املقابلة لجهة الساق حلقة شبيهة بتاج املثقاب 

ونصف والحلقة هي التي تالمس الجسم حال  نقدر خطياملذكورة غير حاد وغور تجويفها 

ة على غيره وهي أن الكي به يحدث املحور يستعمل في كي قمة الرأس وله مزي الكي، وهذا

ِريشة حلقية على الفروة بدون 
َ
ك

ْ
ش

َ
تتأثر السحايا واملخ الحرارة ويحصل فيهما تهيج  أنخ

 والتهاب.

  

من سوق  دقأساقه  بالزيتونة،وسمي بذلك لشبه طرفه الكاوي  الزيتوني:السادس املحور 

كي  دراال ي التياملتكيسة  األورامالسابقة وهو يستعمل في كي جدران تجاويف  األنواع

فوهتها التي يدخل منها املحور بسبب دقته ويستعمل فيما يستعمل فيه املحور املخروطي 

 من عض الحيوانات الكلبة ولدغ الهوام.

  

العين  أمراضكالتي تستعمل في  األعضاءوهنالك محاور أخرى مخصوصة ببعض 

لجة سنتكلم عليها عند الكالم على معا املهبلية،وكي بعض النواصير املثانية  واألسنان

 فيها.املستعملة  األمراض

  

تحمى املحاور بنار فحم موضوع فيما يسمى في مصر باملنقد ويكون  أنالكي ينبغي  أريد ولذا

 عميقا لئال ينقلب املحور من ثقل الجزء الخارج عن النار املسند على حرف املنقد.

  

 أويد حد أو( مناقد من نحاس صحات ، املستشفياتارستانات )امليوجد في امل أنويلزم 

فخار عالية القوائم لتصل اليها يد الجراح بدون انحناء منه ويكون في جوانبها فتحات 

حظها يال يكون مع الجراح مساعد  أنينبغي  اإلحماءلوضع منها املحاور في النار وفي مدة 

 ءيش على طرف املنقد وعلى يخبط املحور  أنوقت الطلب وعلى املساعد  إياهيناولها و 

من النار وقبل مناولته الجراح لتنفصل عنه القطع الدقيقة  إخراجهصلب بعد 

يركب  أن ضاأيتمنع جودة الكي ، وعليه  ألنهااملتأكسدة املتكونة على سطح الطرف الكاوي 

قبضة الغيار على املحور الذي يعلم االحتياج اليه ليكون جاهزا من قبل زوال الحرارة عن 

ر الجراح يحتاج للمحو  أنوتراخ ، وان علم  إبطاءاملحور املستعمل ليعطيه الجراح بدون 
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 نبغييمن القبضة ، وبعد الكي  إخراجهالنار ثانيا بعد  فييضعه  أنمنه ينبغي  أخذهالذي 

 يترك املحاور تبرد في الهواء بل يغمسها في املاء البارد لتنقى ثانيا.ال  أن

  

 نتيجة الكي فصل في 

كان  الدرجة انزل الكي تختلف على حسب درجة حرارة املحور فكلما كانت  نتائج أنواعلم 

أعلى  كانت وكلما رقيقة،والنهج الحاصالن عن الكي عظيمين وكانت الخشكريشة  األلم

 الذيور ولذلك كان املح وأسرع أعظمللبنية  إفسادهاج قليلين وكان يوالته ماأللكان درجة 

ة الدرج إلىأحمي عليه  الذياحمي عليه حتى صار سنجاريا أشد أملا وأكثر تهيجا من 

 البيضاء.

  

ال ينس ى هذه املالحظات وقت العمل الن مناسبة درجة حرارة املحور تعلم  أنعلى الطبيب 

الكي الناري كان كثير االستعمال عند القدماء  أنواعلم  تحصيلها،التي يراد  بالنتائج

العرب كتب عليه مقالة نفيسة  أطباءالشيخ الزهراوي أحد  إنالعرب حتى  أطباءالسيما 

 لهذا املبحث. كتابتياطلعت عليها وقت 

  

يقوم  لم يوجد ما إذا إالانه ال يفعل  إال األمراضلكن وان كان قد يضطر اليه في كثير من 

الصالة وازكى التحيات إن يكن الشفاء  أفضلمقامه ولهذا قال صاحب املعجزات عليه 

فان كان ال  ،ي اكتو  أن أحبلذعة نار وال  أوشرطة محجم  أوففي ثالثة شربة من عسل 

ت وقد يستعوض بالكاويا فال،يسد مسده كان الزما واال  األدويةمن  ءش يمندوحة عنه وال 

ها فعال من وأسرعاقوى تأثيرا  ألنهيستعمل هو بدلها  األحوالاغلب  انه في إالالكيماوية 

 منها. أكثرويسهل به تحديد الجزء املراد كيه 

  

 كثر استعمال الكي فصل في أ

ارستانية، سطح الغرغرينا امل إيقافسطحة القروح الضيقة وفي أوأكثر استعماله في تنبيه 

وزوال  عيفة،الضالعريضة املحيطة باملفاصل املصابة باالحتقانات  واألوتاروتقوية الجلد 

قاعدة القروح  وإلحالة القروح، أوالجروح  أسطحةالفطرية املتولدة على  الزوائد

ِريشة، وتحديد سراية تسوس العظام  إلىالسرطانية 
َ
ك

ْ
ش

َ
 يفالسم املنصب  ولفسادخ
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ولفتخ بعض الخراجات  الهوام،لدغات  أوعن عض الحيوانات الكلبة  الحاصلةالجروح 

 .يفنز ال وليقاف

 

ور الجرف وهو يفعل بمقابلة املحالكي باملقابلة وله كيفيات كثيرة ، منها محوال ويستعمل 

أنه يكون بعيدا عنه بحيث يحصل من حرارته  أالالدرجة البيضاء ملحل املرض  إلىاملحمي 

وهذه  أخريستعوض بمحور  أوأكالن شديد وكلما نقصت حرارته يقرب من العضو 

وان لم يوجد املحاور وكان الكي املذكور الزما يفعل ، ثلثها أواملقابلة تستمر ربع ساعة 

على املحل بواسطة زجاجة مخصوصه فان لم يوجد الزجاجة  الشمس أشعةبجمع 

وقد  (201)تمسك جذوات فحم مضطرمة بماسك وتقرب من املحال املريض بنحو قيراط

 ي عالج القروح املستدامة الناشئة عن ضعف العروق الدموية للعضويفعل هذا الكي ف

اللون رخوا فطريا لم يتنبه بوسطة من  ي ر سنجايكون سطحها  التياملصاب بالقروح 

 . األخرى الوسائط 

  

 ألمراضاالخنازيرية وفي الغرغرينا املارستانية وفي جميع  واألوراموكما يستعمل في القروح 

 فتنتفخ من وارد الدم فيها ويحس األنسجةالن بتأثيره تحمر  األجزاءالناشئة عن ضعف 

 لتزو  الالتهاب صناعي  األنسجةالعليل حينئذ بألم متوسط الشدة فيحدث في تلك 

 املريض.وتخلفه زيادة قوة حيوية في العضو  ءببطي إالعوارضه 

  

تكراره  فلذلك يلزم ل األو ضعفه  إلىأن الكي مرة واحدة ال يكفي وبعده يرجع العضو  واعلم

 الشفاء.جملة حتى تستحيا العروق ويدب في العضو 
 

 ملخروطيايفعل باملحور البلطي وان كان يمكن فعله باملحور  أنوالعادة الكي الخطي ومنها  

 أواد خطوطا بمد أواليرسم الجراح  أنطرفه ، وكيفية الكي به  إالن ال يجر على الجلد أب

نحوه يكون عددها واتجاهها وانتظامها بحسب خطوط الكي الذى يراد فعال وتكون 

تبتدئ على الجلد بانحراف من خط اصلي مستقيم وتنتهى  أوالخطوط املذكورة متوازية 

ى بسبب العضو الذ إالوما ذلك الريشة  بعيدا عنه بحيث يحصل من اجتماعها ما يشبه

                                                             
 بمسافة عرض اصبع (201)
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انه ينبغي االحتراز عن مصالبة الخطوط  إاليراد كيه وبسبب حجمه وسعة سطحه 

واكثر  خرى األ يمر عليها املحور مرار يكون كيها أبعد غور من املحال  التياملذكورة ألن املحال 

مما يلزم فيحصل من ذلك تقييح غزير املدة طويل املدة بال فائدة الن غاية الكي الخطي 

وط كما ذكرنا يمسك العليل ، ثم بعد رسم الخط جزء منه إزالة تهج الجلد ال إحداث

مسكا قويا ويجر حرفه  ءالدرجة البيضا إلىمساعدان ثم يمسك الجراح املحور املحمي 

على الخطوط املرسومة جرا سريعا خفيفا ضاغطا به ضغطا متساوي الشدة لئال يغور 

ك سم أنيتجاوز تأثيره الدرجة الثالثة اعنى  أنالكي في موضع دون آخر وال ينبغي 

 شة التي تحدث عن الكي تكون بقدر سمك الجلد ال تزيد عليه .الخشكري

 

بل يبدل املحور املتداول ق أنتكون شدة الكي متساوية في جميع الخطوط يجب  أن وألجل

لجملة كيات خطية وبعد تمام  األمرلزم  إذاوهذا  حرارته،يفقد مقدار عظيما من  أن

 ألجلذلك و برفايد مبلولة بسائل منبه كالنبيذ  أوالعمل يغطى محل الكي بعصابة جافة 

 حدث فيه عوارض إذا إالاستمرار التنبه الناري وال توضع عليه املرخيات وال الدواسم 

ا بما تعالج تبق في محله التيثم بعد سقوط الخشكريشات تعالج الجروح  ،شديدةالتهابية 

 املتقيحة.به الجروح 

  

حافظ الليفية وامل األوتارصلية ملفصل الركبة وفي ارتخاء امل األوراموهذا الكي يستعمل في 

 ودأجوان كان  التيهذا  إنثم  ءالبيضا األوراماستعماله في معالجة  وأكثرمفاصل لل

يق الباطنة والظاهرة مما يل باألدويةيقرن  أنانه يلزم  إال األعراضفي عالج هذه  الوسائط

 بطبيعة الداء وسببه.
 

تكون حرارة املحور في الدرجة البيضاء  أنعمله جيدا ينبغي  وألجل (202)الكي البالغومنها  

اسبا ال بالغ من إبالغهالقريبة ملحل الكي من تأثير الحرارة ، وان يكون  األجزاءوان تصاب 

ي القريبة من محل الك األجزاءتحفظ بها  التي والوسائطناقص عنه ،  زايد عما يلزم وال

الثيل املبلول والنسالة والقطن و  جنواإلسفي الخرق املبلولة حرارة املحور ه أشعةعن تأثير 

                                                             
خفيف الف اللذع الالشديد وهو خالكي  ويراد بهالكي،  ضغ بالكي ، انج،وامعن في كي، بال استقص بالكييقال  (202)

 السريع.



393 

 

تها قد تكون عسيرة الوضع واملكث لهشاش األشياءوالكتان الخام املبلوالن باملاء لكن هذه 

 التي زاءاألجبخار حار يؤلم  إلىوقد تؤثر حرارة املحور على املاء الذي بلت به فيستحيل 

 .يراد صيانتها 

 

تحتها ويحاول الدخان املتصاعد  الذيوان استعملت جافة ربما التهبت فتحرق العضو 

 العملية. إتمامفيعيقه عن  األجزاءمن احتراقها بين بصر الجراح وبين 

  

ال غير سلسة ف أنها إالوان كانت عارية عن العيوب املذكورة  فأنهاالخشبية  األلواح وأما

 بها.تي يراد صيانتها ال األعضاءيمكن تطبيقها على شكل 

 

يثني خرقة طبقات ويغمسها في ماء مصمغ ثم يجففها مع الضغط  األطباءوكان بعض 

من  نوأحسمن الخرق املبلولة لقلة جودة توصيلها للحرارة  أحسنعليها وهذه الواسطة 

 كل الورق املقوى املصقول  الوسائط وأفضل لالحتراق،الخرق الجافة لقلة قابليتها 

ذ ويقطع قطعا يكون كل من طولها وعرضها واتجاهها وشكل حفافيها السلس فيؤخ

ئر يراد جرح غا أوهذه القطع في تجويف  أدخلتفاذا  بها،يراد حفظها  التي لألجزاءموافقا 

 حوالاأل ن تمسك لكن في اغلب تستقر في مجال وضعها وال تحتاج أل  فإنها أحدهماكي 

 ماوق وما اشبهه. أوتثبت بواسطة جفت 

 

 ءش يب قعر قناة ضيقة ال يمكن توسيعها بالة قاطعة وال إلىوان كان املراد توصيل املحور 

آخر وكان املقصود محل محدود من القناة املذكورة فال تليق قطع الورق املذكورة لكونها 

 املراد.من  أكبرتشغل مسافة 
 

من  توحةوالواسطة املستعملة في ذلك ماسورة من فوالذ مخروطية الشكل قليال ومف

 من نفس املعدن صورتها مرسومة في طحهلمفطرفيها ومتصل بطرفها العريض قبضة 

تكون  تيالالحرارة  تكتسبجيدة التوصيل للحرارة قد  اآلالتولكون هذه  األشكالصفحة 

االحتراز عن  وألجلهي موضوعة فيها،  التيالبدن  ألجزاءفي املحور املار في تجويفها ووصلها 

ماسورة ذات جدران سميكة وتجويف متسع بحيث يمر فيه املحور  هذا الضرر تؤخذ
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سة املالم األجزاء إلىيمس جدرانه فبذلك التسخن الجدران وال توصل الحرارة  أنبدون 

 الظاهر.لها من 

  

املحل  ىإليكون الكي على مرار بان يدخل املحور في املاسورة سريعا حتى يصل  أنويلزم 

أو ابدله  االذى يراد كيه ثم يخرج سريعا ثم يدخل ثانيا بعد لحظات وبعد تسخينه ثاني

جز من قناة تستعمل ماسورة مسدودة   أوتهيج قناة  إال يراد الكان  إنخر لكن آبمحور 

الدرجة البيضاء  إلىالقناة ثم يؤخذ محور وصلت حرارته  فيمن احد طرفيها فتدخل 

فمن مالمسة املاسورة املحور تسخن ويحدث من حرارتها في جدران  ويدخل في املاسورة

 كان محل املرض مستورا بالجلد إنالقناة املباشرة لها الم شديدا وحرق خفيف وينبغي 

صلت تكون حرارته و  الزيتونيقصبي  أوبمحور مجرفي  يكوي يشق لينكشف الداء ثم  أن

ها قي املحور على العضو مدة يختلف طوليب أنالدرجة البيضاء ، وفي حال الكي ينبغي  إلى

ومتى انطفأ املحور بتوارد الدم الحاصل عن التهيج وقطع  إحداثهايراد  التيبحسب النتائج 

 العروق يبدل بمحور آخر تتم به العملية .

 

 أن حال الكي ينبغياملكوي املقصود من الكي البالغ إفساد حالة العضو  أنومن حيث 

 من املحل الن أصغركان  إذايراد كيه  الذييمسك املحور بقوة ويجر على سطح املحل 

ر على االقتصا يال ينبغولكن  لها،بمجرد مالمسته  األعضاءجدا يفسد  املحاميالحديد 

ِريشة بل يجب  إلىسطح الجزء املريض  إحالة
َ
ك

ْ
ش

َ
 يكون الكي غائرا طبق املطلوب. أنخ

  

د مما ال يري ألنهة ال يكون على حسب عدد املحاور املكوي بها سمك الخشكريش أنواعلم 

الخشكريشة املذكورة غير جيدة التوصيل  أنبسبب  ثالثة، أوتكّون من وضع محورين 

 اماألور  إزالة نال يمكفلذا  األجزاءما تحتها من  إلىللحرارة تمنع وصول حرارة املحاور 

ِريشة سميكة وقد تكون رطوبة املح واحدة،مرة  فيالغليظة 
َ
ك

ْ
ش

َ
ل سببا في عدم تكوين خ

بعد  كرة من نسالة ثم يسرع بوضع املحور  أو إسفنجةبكاملطلوب فلذلك ينبغي تنشيفه 

 املرشح.تندى بالسائل  أويترطب  أنالكرة قبل  أو اإلسفنجةرفع 
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 يأمر العليل جبان أنوقد تكون حركات العليل سببا ملنع كمال الكي فمتى علم الجراح 

تسكين روعه يستحضر على محور شديد  ألجليضبطاه ضبطا جيدا ثم  أنمساعديه 

 الإالحرارة ويخفيه عن عين املريض ويظهره محور آخر فيه أدنى حرارة ويريه انه ال يكويه 

تكون  أن يال ينبغولكن كما به ثم يغالطه ويأخذ املحور الشديد الحرارة ويكويه في الحال 

ال يجاوز سمكها القدر الاليق الن من املجرب  أن أيضام ، ينبغي الخشكريشة أرق مما يلز 

الخشكريشة تكون عند انفصالها أعرض واسمك مما كانت عليه وقت تكوينها وذلك  أن

 ءزااألجاملالمسة للخشكريشة وقت حدوثها ، وهذه  األجزاء إلىصادر من سريان الحرارة 

 كي .تموت لعدم تحملها لاللتهاب الصادر عن حرارة ال

  

تسوس  نغرينا مارستانية وفير ة غنالقروح املتغرغر وأكثر استعمال الكي البالغ في معالجة 

ِريشة ليحدث في  إلىاملريضة  األجزاء إحالة األمراضفي هذه العظام وفائدته 
َ
ك

ْ
ش

َ
 ألجزاءاخ

املذكور يعين على سرعة التحام القروح ويمنع رجوعها  تحتها رد فعل دموي الن الرد التي

انات لدغ الهوام وعض الحيو املوجبة لذلك املذكور هي  واآلفات التعفن،ملا كانت عليه من 

 لفسادو املعضوض  أوحالة الجزء امللدوغ  إفسادوبموجب ذلك تكون فائدته هنا الكلبة 

  .اباألعصسم وتأثيره في السم املنصب فيه ومن ذلك يتالفى سريان السم في الج

 

ل العضة بالة حادة ثم يدخ أووقبل الشروع في الكي املذكور يلزم توسيع فتحة اللدغة 

اقص ى  إلىل يص أن إلىالزيتوني  أواملخروطي  أواملحور في الفتحة سواء كان املحور القصبي 

كون الرئيسة التي قد ت واألعضاء واألعصابالشرايين  ةصابإغورها لكن يجب االحتراز عن 

 يءش ويلزم حال الكي تتبع تعاريج العضة باملحور لئال يبق فيها  العضة، أومجاورة للدغة 

يكون الطبيب بصدد تداركها  التيمن السم فيسرى في الجسم وتصدر عنه العوارض 

 بالكي.

 

انفصلت وسقطت يلزم  ولذاالكي يوضع على الخشكريشة مواد دسمة  إتماموبعد 

 مة التقيح ما أمكن.استدا
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لقطع نزف الدم الذى لم ينقطع  أيضا)البالغ( ويستعمل الكي املذكور  قطع النزف:

 أو لقصبيابالربط وال بالضغط الجانبي على العرق املفتوح واملستعمل لذلك من املحاور 

يعا الدرجة البيضاء يوضع سر  إلىاملحور  إحماءالزيتوني ،  وكيفية العمل حينئذ انه بعد 

فة الدم تكون سادة لها ومنش التيالكرة التفتيكية  أو اإلسفنجةعلى فوهة الجرح بعد رفع 

رد لئال يب أنوكما تلزم السرعة في الكي املذكور يلزم رفع املحور عن الخشكريشة قبل 

شة رقيقة الخشكري أنتلتصق به وترتفع معه فيرجع نزف الدم ثانيا ، فان ظهر للطبيب 

ليزيد سمكها ثم يضغط عليها ملنع  األول يضع فوقها محورا اشد حرارة من  أن ينبغي

 انفصالها بدفع نبض العرق.
 

الدماغ  أمراضفي بعض  أيضاوكما يستعمل الكي املذكور فيما ذكر يستعمل  : كي الرأس

اخرى مزمنة كأمراض السحايا واملخ ، واملحور  أمراضكالصرع وماء الدماغ وبعض 

 ءايحمى عليه الدرجة البيض أنالحلقي ، وكيفية العمل به  املستعمل في ذلك هو املحور 

رارة ومن شدة الح األنسجةثم يوضع على الرأس بعد حلقة ويبرم برما لطيفا فيغور في 

 إلى ويف حلقة املحور تكون في تج التيالرخوة  األجزاءتستحيل القطعة املستديرة من 

ِريشة لكونها محاطة باملحور من الجوانب 
َ
ك

ْ
ش

َ
 وهذه العملية تعمل في مدة بعض واألعلىخ

العظم يجب رفعه لئال يفسد السمحاق فيتسوس  إلىوعندما يصل املحور  ثواني

 .(203)العظم

 

يوضع على محل الكي رفادة قد غمست في سائل طيار كاليتير والنوشادر  إتمامهاوبعد 

اطن ب إلىربما وصلت  ألنهاما تداخل في املحل من الحرارة  إلزالةاملمزوج باملاء وذلك 

وبعد سقوط الخشكريشة يلزم وضع حمصة في  غشائها،التهابا في  وأحدثتالجمجمة 

  أ.ه. الجرح الستدامة نزف الصديد منه

                                                             
 لتقوية العضوو  ولقطع النزفالكي عالج بليغ يمنع انتشار الفساد في العضو يقول البغدادي في املختار في الطب:  (203)

غ في كيه اطات ولذا كوى عضو فليبالموضع االعصاب و االوتار و الرب يتوقىأن  وينبغي املحتبسة فيه...  ولتحليل املواد

أن يحس بالوجع من موقع الكي على اللحم الصحيح ولذا كان الكي في الرأس فليحذر أن  فإلىولن كان في لحم فاسد 

 يبالغ فيه; لئال يصل اذاه إلى جرم الدماغ أو يصل إلى الحجاب فينكى فيه بل يكوي بتّوق و حذر وال يبالغ في الكي.
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 رسالة الكي
 ورمسه وهيئة حديده وعالج النار

 اثين بن خلف بن هاش راشد بن عمرية بن 
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 رسالة الكي ورمسه وهيئة حديده وعالج النار

 ةـدمـقـامل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل هللا فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا 

 وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

واَء ِمن امِرىء  اُء الدَّ  ويشفيه من داء به الكي والفصُد  *وقد ُيعِجُز الدَّ

اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على صورة من أصل املخطوطة املوجودة في وزارة التراث 

بسبب  فهومة وذلكوالثقافة بسلطنة عمان، املخطوطة فيها الكثير من الكلمات الغير م

بعض الحروف والنقط وتحريف بعض  ولسقاطخط الناسخ وتداخل الكلمات في بعضها 

الكلمات واستخدام كلمات ربما كانت تستخدم في عرف ذلك املكان وذلك الزمان، 

اجتهدت في طباعتها وترتيبها، وقمت بتوضيح معاني بعض الكلمات وعمل رسومات و 

ضع الكي على الجسد، كما نقلت ما ذكره املؤلف في توضيحية ألدوات الكي وبعض موا

 .بالكي التي ذكر عالجها لألمراض (منهاج املتعلمين ، وكتابهفاكهة ابن السبيل كتابه)

 

 مثلما ذكره الزهراوي وغيره في نفس )امليسم(الكثير من أشكال حديد الكي ذكر املؤلف 

 ،هاديةاجتاملستخدم في الكي غير متشابهة وهي ومن املعلوم أن أشكال الحديد  املجال ،

وعلى  تلفة،املخ األمراضلكوي  ذي يراه مناسباامليسم الوتشكيل كل معالج يجتهد في عمل 

عملها بنفسه وربما اختار أشكاال عملها من سبقه شكاال من الحديد ختار املؤلف أاهذا 

املؤلف الحديدة املسماة وكثيرا ما يذكر  وغيرهم،والزهراوي مثل أبقراط وجالينوس 

 ، ومن املؤسف أن الرسم في املخطوطة لم يكن واضحا، أشكال عدةب بالقيراط ورسمها

أسأل هللا أن ينفع بهذه الرسالة مؤلفها وناسخها وكل من عمل على نشرها انه ولي ذلك 

 .وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت ولليه أنيبوالقادر عليه، 

 عويدأنس محد عبد العزيز ال
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 نبذة عن املؤلف

  

ولد ابن هاشم في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري )أواخر القرن الخامس عشر 

امليالدي( بقرية عيني من الرستاق، ونشأ فيها وكان منزله الذي يعيش فيه قريبا من منبع 

 العين الحارة املعروفة بعين الكسفة وبقيت آثار هذا املنزل إلى يومنا هذا.

 

في جو مشبع بحب العلم والرغبة في نشره، فتزود بأدوات املعرفة التي  عميرةنشأ راشد بن 

كونت شخصيته العلمية املتميزة، فقد كانت الرستاق تضم العديد من مدارس تحفيظ 

القرآن الكريم التي ال تخلو من حلقات العلم، ووجد فيها مكتبات ضمت أعدادا كبيرة من 

لدراس ي في تلك الفترة يتضمن حفظ الشعر، ومبادئ اللغة العربية، الكتب، وكان املنهاج ا

ومقدمات بسيطة في العقيدة والفقه بما ينسجم مع عمر الطفل وقدرته االستيعابية، 

 وغيرها من العلوم النقلية والعقلية.

 

نبوغ ابن هاشم في الطب لم يأتي من فراغ؛ فقد تلقى مهنة الطب باملشاهدة، وقد برع 

ن بن ثاني، وجده ثاني بن خلف، وكثير م عميرة: والده أفراد أسرته في علم الطبثير من ك

رجال العائلة، وقد كان للعلماء في الطب في عصره األثر الكبير في تكوينه العلمي ومنهم: 

راشد بن خلف بن محمد، وعلي بن مبارك بن خلف بن محمد، وخلف بن هاشم بن عبد 

بارز في حياة ابن هاشم العلمية، فقد اختبر باملعاينة ما  هللا بن هاشم، فكان لهؤالء دور 

يقومون به من أعمال فاضلة في تطبيب املرض ى، وعالجهم، وسماعه عنهم تفاصيل وافية 

 عن األمراض وعالجها.

 

، فقد كان طبيبا حاذقا بل واألدببين الطب، والصيدلة، والشعر،  عميرةجمع راشد بن 

ع أن يعالج كثيرا من األمراض املستعصية، فذاع صيته، كان األشهر في زمانه، واستطا

 وأصبح يقصده القاص ي والداني.



400 

 

هو مجلد و  السبيلفاكهة ابن هاشم مؤلفات طبية كثيرة أشهرها كتاب  ابنقدم  :مؤلفاته

الكتاب  ويتضمن هذا يين،جزئتراث والثقافة بسلطنة عمان في في الطب طبعته وزارة ال

 .كذلك يذكر فيه األدوية عالجها، نواعها وطرق وتشخيصا لألمراض وأ وصفا

 

تتضمن أنواع الكي لكل مرض وكذلك توضيح ألنواع  بالنار:ومن مؤلفاته رسالة في الكي 

 املياسم الحديدية املستخدمة في الكي، وهي موضوع هذا الكتاب.

 ميالدي(. 1610هجري /  1019)في أول القرن الحادي عشر الهجري  توفي ابن هاشم

 

 الكي ورسمه وهيئة حديده وعالج النار

ع م ولما، علة تولدت من رطوبة أو حرارة أو رطوبة مع برودة من  إالاعلم أن الكي ال يكون 

 الإيبس فال ينبغي ذلك أصال ملقابلة النار واليبس ، فالنار حاره يابسة فتهلكه ، وال يكون 

 األعضاءعر قولكونها في  ألعضاءاالتي تبرى لنفادها واستيالئها على  األمراضملكان في 

التكلف لها والوصول اليها بالكي، وهو أبلغ أصناف العالج  إلىوغورها فأضطر املضطرون 

ي ف األبدانوأنجع وأحسم للمرض القديم والحديث، فرسمنا هذا الباب ليستعمل في 

كي اليافوخ ب عالجها وأعراضها لينفع به بإذن هللا  سبحانه وتعالى ، وافتتحنا ذلك من قولنا

 .باهلل إالشتى وأوجاع مختلفة ملا شاء هللا وال قوة  أعراضمن 

 (204)ي اليافوخك ي ف

( والنزالت وغير ذلك، فإذا أردت أن تكوي اإلعياءأعراضه أعراض في البدن كالهطل )

 ىإلالسبابة على الدماغ  أصبعكوأوقع  األنفمن طرف  إبهامكالدماغ فقس من طرف 

صبعك أ أنوسط الرأس، وأين ما انتهت السبابة فهو املوضع الذي ينبغي أن يكوى وذلك 

                                                             
الهطل  : ولذا كان الوجع في اليافوخ ، وعرض لصاحبهابن السبيل في فصل في الصداعكتابه فاكهة في ف املؤليقول  (204)

في البدن والنزالت وغير ذلك فأكوه ، وهو أن تضع طرف ابهامك من اليد على طرف االنف وأوقع االصبع السبابة على 

فسه نالدماغ الى وسط الرأس فأين ما انتهت السبابة فهو املوضع الذي ينبغي كيه وهذا االصبع ال تقع اال على اليافوخ 

املكوى مرتفع ويداه على صدره  والكاوي يديه على صدره والكاوي بين يديه  وصورته  باملوس ثم يكوى بمكوى  فأحلقه

ي وقال بمثله أيضا في كتاب منهاج املتعلمين ف واما اذا كان استرخاء البدن فيكوى كما وصفنا وكيه في وسط الرأس.

 .111أمراض الرأس والصداع صفحة 
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 على اليافوخ نفسه، واحلق املوضع باملوس ثم تكوي بمكواه.  إالقع يال 

 صورة الحديدة:  

 

  .متربع ويداه على صدره والكاوي بين يديهصورة املكوي: 

 

 

صورة توضح موضع اليافوخ ووسط الرأس
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 كي وجع الجمجمة كلها في

( كيات في نقرة القفا وكية وسط اليافوخ وقد تقتصر ةستيكوى صاحب هذه العلة كلها، )

 على كية اليافوخ، صورة الحديدة واحدة ال تختلف وكذلك املكوى والكاوي.  

في كي الرأس والصداع إذا اشتد ضربان الرأس يكوى على الصدغين وال يبلغ أبقراط  قال

انه  الإ( لئال ينقطع بعض العروق التي قد تضر بالعليل ضررا بينا عظيما عمقه) إلىالكي 

 يحمي املكاوي جدا.  أنيجب 

 صورة املكوي: بارك على ركبتيه رافع يديه وباسطهما.

 .  تختلفصورة الحديد: 

 

 

 (205)في كي الشقيقية

 ألذناوكية في صفحة الرأس وكية حيث تبلغ  األذنوفي النقرة خلف  األذنيكوي خلف 

 الذي يشتكي منها وكية على اليافوخ.  (206)من فوق الشقة

 

ة يكوى خلف األذفي عالج الشقيقة :  يقول املؤلف في منهاج املتعلمينو 
َ
ما الِشقيق

َ
ن، وفي وأ

                                                             
لتي : وأما كي الشقية يكون خلف االذن وفي النقرة ااملؤلف  ة يقول قابن السبيل الجزء االول في كي الشقيفي كتاب  (205)

 .خلف االذن وكية في صفحة الرأس وكية على اليافوخ صورته متربع ويداه على صدره

 
رأس يصيب جانبي ال مرض الشقيقة: الشقيقة هو مجموعة من األعراض تسبب أملا في أحد جانبي الرأس ونادرا ما (206)

معا ويدوم لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ثالثة أيام. يتميز صداع الشقيقة بألم نابض شديد غالبا ما يكون في منطقة 

الصدغ أو خلف إحدى العينين أو خلف األذن، تصاحب األلم اضطرابات معوية كالشعور بالغثيان والقيء كما 

وقد يصاب املرء به في أي وقت خالل  ،س الزائد من الضوء والصوتتصاحبه اضطرابات بصرية وسمعية كالتحس

أربعة  تصاب النساء بالشقيقة أكثر من الرجال وبين كل ،اليوم وغالبا ما تكون اإلصابة به في الساعات املبكرة من النهار

لخامسة أشخاص هنالك ثالث سيدات مصابات بالشقيقة، وقد تبدأ نوبات الصداع بين عمر الخامسة عشرة وا

 واألربعين، وتكون نوبات الصداع عند الكبار أقل عددا وأخف بأسا.
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 .(207)النقرة خلف األذن، وكية في صفحة الرأس، وكية على اليافوخ

 متربع ويداه على صدره صورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

 

 املاليخوليافي كي 

هو اختالط العقل من غير حمى. وهو إما من الصْفَراء أو من السْوَداء :  (208)املاليخوليا

َيان 
َ
ِعَدة، وعالمتهما: اختالط الذْهن، وكثرة الَهذ

َ
من بخارها واملرتقي عنه إذا احترق في امل

م، والتخيالت الرديئة، 
َ
، واإلقدام والغ

ً
ويحب الوحدة، وكثرة الفزع إن كان سوداويا

 بالشرور على الناس، وكثرة الكالم الرديء القوي إن كان من الصْفَراء.

َوى البيض وأكلها،
ْ
ما عالج الصْفَراِوّي فتعالجه بالضَماد بَحل

َ
أ
َ
رْ  ف

َ
ِع أو والّسُعوط بخل الق

... ويأكل كل رطب، ويُدْهن ال
ً
ّي بُزْبِد البقر دائما

َ
رأس بالزبد كل يوم وقد يستعان بالك

 ويصلح الدَماغ. والوسم في وسط الدَماغ لتذهب الرطوبة الفاسدة،

                                                             
 .311في أمراض الرأس والصداع صفحة  - كتاب منهاج املتعلمين (207)
 وليست في املخطوطة. 128في كتاب منهاج املتعلمين في أمراض الرأس والصداع صفحة ذكرها  (208)
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  (209)في كي الدموع الدائمة والرطوبة الغالبة على العينين

ليافوخ اكال الشقين، وعلى مما يلي الوجه  األذنبإزاء رأس  كيتين يكوى صاحب هذه العلة

 . (211)كيتين (210)مينالعظكيتين وفي القفا تحت 

 متربع ويداه على صدره.صورة املكوي: 

 لم يختلفصورة الحديد: 

 
هذا في استرخاء الجفن من العين دائمة الدموع يكوى صاحب هذا الداء بمكواه رقيقة 

، وال تجمع الصدغين إلىكامليل الكبير فوق الحاجبين على الجبهة سطرين وال تزال كذلك 

 في الجبهة كية مع كية لئال يرتفع الجلد ويشتد أديم الجبهة وتنقبض.

 متربع ويداه على صدرهصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

يكوى صاحب هذا العرض بمكواة دقيقة حتى  األعظموفي كي الناصور الحادث في املآقي 

ير بعد أن تغطي العين من الشق املكوي ويص األنف إلىالعظم ويخرج البخار  إلىيصل الكي 

 قصب ويخرج طرفه منها ويكوى لها كية بالغة. أنبوباملكوى في 

                                                             
 موضعها في املخطوطة قبل الشقيقة. (209)
يقول الزهراوي في كتاب التصريف، في كي الدموع املزمنة: إذا كانت دموع العين مزمنة دائمة، وكانت من قبل  (210)

األوردة والشريانات التي في ظاهر الرأس من خارج، وتيّقنت أن ذلك من فضول باردة غليظة بلغماءيه، فأكوه الكي الذي 

لن رأس وكيتين على الصدغين، وكيتين في القفا تحت العظمين، و وصفت بعينه في ابتداء املاء النازل؛ كية في وسط ال

 احتجت إلى زيادة فأكوه كية في كل جانب من ذنب العين على طرف الحاجب بمكواة صغيرة، إن شاء هللا.
 وللدمعة الدائمة والرطوبة الغالبة على العينين يكوى بإزاء:  156يقول املؤلف في كتابه منهاج املتعلمين صفحة  (211)

 .رأس األذن ِمما يلي الوجه كال الشقين، وعلى اليافوخ كيَتْين، وفي القفا تحت العظمين
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 (212)في كي الرمد

يقول املؤلف في كتابه فاكهة ابن السبيل في عالج الرمد: ولن كانت الرطوبة كثيرة فينبغي 

 أن يستعمل الكي وهذا الكي أيضا ينفع من عسر النفس والجذام.

 

أن يبلغ العظم بمكوى شبيهة بنون  إلىالرأس ويكوى الجلد  صفته: هو أن يحلق وسطو 

منه قشر  الجلد واللحم فينبغي أن يحك العظم أيضا حتى يسقط اليونانيين فإذا سقط

رقيق ليسهل أنفاس العضلة الرطبة ويستفرغها منه وتدع الجرح مفتوحا وقتا طويال ثم 

وأما من يخاف عليه الجذام فينبغي أن يكوى رأسه في خمسة تعالجه بما يدمل املوضع، 

.
ّ

 مواضع وسيأتي ذلك في بابه إن شاء َّللا

الناس  يستعمله املؤلف اليوم وكثير من الذيوفي كتاب فاكهة ابن السبيل فصل في الكي 

الحاجب قليال، ويكون  إلى)أوجاع العين( : يكوى كّيه عند القرب من عرق الجبهة مائال 

عرق الجبهة، وكّية أخرى عند األصداغ  إلىفوق شعر الحاجب، ويكون خارج منه قليال 

على العرق املعترض على الصدغ بالقرب من األذن، ويكون بحديدة مدورة الرأس يحمى 

حميا جيدا، فهذا مما جربناه إذا كانت العين قد حدث معها بياض وكثرة سيالن وحمرة 

. يبرأ إن
ّ

 شاء َّللا

  (213)العينين املسترخية  في كي

يقبض التشمير ل إلىالداخل حتى احتاج  إلىفي بدء علتها، إذا استرخت وانثنت أشفارها 

الجفن ويرتفع الشعر فيكوى هذا الداء بمكواه رقيقة مفتوحة كية على الجفن مما يلي 

                                                             
 لم يذكره املؤلف في رسالة الكي وأضفته هنا لتمام الفائدة (212)
يقول الزهراوي في كتاب التصريف، الفصل الخامس عشر في كّي استرخاء جفن العين إذا استرخى جفن العين من  (213)

، كيتين في كل  مرض أو رطوبة،
ً
فاكِو الجفن كّية واحدة بهذه املكواة الهاللية، ولن شئت فأكوه فوق الحاجبين قليال

جهة، وتباعد من الصدغين، ويكون طول كل كية على طول الحاجب، وال تبالغ يدك بالكي، بل على قدر ما يحترق ثلث 

 الجلد.
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شعر في ويرتفع نبات ال( وتنبت جديدةلئال ينثني جلده ) اآلخروكية على الجفن  األشفار

 .الجفن

 متربع ويداه على صدرهصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

 في كي استرخاء الجفن

ما استرخاء الَجْفن
َ
فيضمد بالقوابض. فإن كان االسترخاء ومعه دمعة فيكوى  (214)وأ

صاحبه بمكواة دقيقة كامليل الكبير فوق الحاجبين على الجبهة سطرين، وال يزال كذلك 

إلى الصدغين، وال يجمع في الجبهة كية مع كية لئال يرتفع الجلد ويشتد أديم الجبهة 

 وينقبض. 

 
َ
 لى داخل حتى يحتاج إلى التشمير لينقبض الَجْفنما إذا استرخت األجفان وانثنى الشْعر إوأ

ويرتفع الشْعر، فيكوى بمكواة رقيقة مفتوحة كية على الَجْفن ِمما يلي األشفار، وكية على 

 الَجْفن اآلخر لئال تمتد جلدة الَجْفن ويرتفع نبات الشْعر في الَجْفن.

 ةفي كي أشفار العينين املرخي

سمه في ر أفالطون ن على غير هذه الطريقة، ذكرها وقد تكوى العين املسترخية األجفا

 الذي رسمه في كتابه.

 صورة الحديد: 

 
                                                             

 . 147صفحة   كتاب منهاج املتعلمين ذكره في  (214)
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 في كي أشفار العينين

لي كية رقيقة مستطيلة مما ي األسفلوكية على الجفن  األعلىكية على الجفن  (215)يكوى 

 .العين كي يحرق الجلد لألعلى وتنقبض الجلدة ويرتفع الشعر الرخو ويستقيم أشفار

 صورة الحديد: 

 

 

 في كي الغرب

، والسَيالُن :  (216)أمراض املآق
ُ
دة

ُ
ْرُب، والغ

َ
 وهي ثالثة أمراض: الغ

ْرُب، سببه: مادة رطبة حاّرة. وعالمته: ورم خارجي صغير ينبت فيما بين املاق األكبر 
َ
أما الغ

 ما  ،واألنف
ً
لِرقِة اللحمة التي هناك. وربما انفجر  البرءلذع، وهو عسر  ينفجر بالوكثيرا

                                                             
 هيف أمراض الجفن أما أمراض الجفن: یفاكهة ابن السبيل الباب السابع والعشرون فكتابه املؤلف في ل قو ي (215)

و الغلظ واإللتصاق و  ىو الشري و موت الدم و استرخاء الجفن و الکدکد و التحجر و الجش  ۀالجرب و البرد و الحک

. و السلع و القمل و القمقام و القردان و الشعر الزائد و انقالب ۀو النمل ۀو السعف ۀو التوث رةيو الشع رةيو الش ۀالکمن

 الهدب و الوردنج و السالق. اضیب والشعر وانتشار الهدب 

و ذلک  یعیاألشعار شعرا زائدا مخالفا لنبات الشعر الطب یالشعر الزائد و هو نوع واحد و عالمته أن تري ف یف فصل

  :العالج ومنها الكي يقول من کثرة رطوبات ... ثم ذكر أنواعا من 

مثل الدم  ريتص ىحت ىحمیاإلبرة معقف الرأس ثم  ۀبدق قیبمکوي دق کوي یخمس فانه  یال ني: ان کان شعرتیهأما ک و

 عالجیثم  یالک رأبیأن  یو تدع الباق نيأکثر من شعرت کون یموضع النتف من کل شعرة و ال  یعل کوي یالشعر ثم  نتفیثم 

لئال  کیأن تقلب الجفن و تمده ال یدهن ورد. و نحب وقت الک و ضیالب اضیب یاملوضع بعد الک یو تضع عل یالباق

 .نيالع ىتحم

 

عر الزائد واملنتثر واملنقلب، سببها: رطوبة عفنة تجتمع في شعر األجفان، ويقول في كتابه منهاج املتعلمين 
ْ
ما الش

َ
وأ

خالف نبات األصلي، منقلب إلى داخل، واملنقلب: فهو نبات فالشْعر الزائد فهو نابت مخالف لنبات شعراألجفان ي

ى مع الشْعر و الشْعر األصلي ينقلب لسانه إلى داخل.
َ
ك
َ
ْصط

َ
العالج للجميع: فإن كان شعرة أو أكثر إلى خمس؛ فيلصق بامل

يطلى و  األصلي، أو يكوى بعد نتفه بمكوى دقيق معقف الرأس على موضع الشْعر نفسه، وال يكوى أكثر من شعرتين.

ّي ببياض البيض وُدْهن ورد، أو يؤخذ باملنقاش.
َ
 .143صفحة  املوضع بعد الك

 .وليس في رسالة الكي 651ذكره في كتاب منهاج املتعلمين   صفحة  (216)
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. وربما انفجر من تحت جلدة الَجْفِن 
ٌ
 ُمْنِتَنة

ٌ
إلى األنف التي بينه وبين العين، وجرى منه ِمدة

ْيِح من 
َ
ُهَما، ولذا غمزت على الَجْفِن سال الق

َ
َضاِريف

َ
، وأفسد غ

ً
الواحد أو الَجْفَنْيِن جميعا

 
ً
اُصورا

َ
، وأفسد العظم، ولم َيْنُج من مشاركة العين من الخارج. ولن غفل عنه صار ن

 الفساد.

 

 مبلولة بماء 
ً
ا
َ
ّي؛ وهو: أن تحش ى العين بعجين أو ِخَرق

َ
ْج بالك

َ
فإْن آَل األمر إلى ناصوٍر فُيَعال

ّي إلى موضع الفساد
َ
م يكوى بحديدة لطيفة حتى يبلغ الك

ُ
ميع جميعه، ويأكل ج بارد، ث

 فيكوى ولن كان الفساد ، اللحم الفاسد
ً
قد أفسد العظم. وعالمته: أن يكون العظم رخوا

 ناحية األنف حتى ينفذ املكوى. 

 

وعالمة نفوذه: أن يسد العليل أنفه وفاه، ويحصر نفسه، وينفخ؛ فإن خرج الهواء من 

َجار وَسْمن حتى يأكل جميع ما 
ْ
ّي، فحينئذ تجعل عليه َمْرَهم الزن

َ
ّي فقد بلغ الك

َ
موضع الك

 
ُ
ِلٍق وحده، أو مع َسْمٍن بقية هناك. ث

َ
م إذا انتصف املوضع تضع عليه فتيلة من قطن خ

 إلى أن يندمل.

 الرأس كي مونس يفي 

في البدن يكوى صاحب الداء كية في اليافوخ وكية في وسط  األعضاءالسترخاء جميع 

 .بالقيراطالرأس 

 متربع ويداه على صدرهصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 
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 في كي اللقوة

كية بإزاء األذن عند طرف منابت الشعر ويكون في الكية طول  (217)يكوى صاحب اللقوة

الرقيقة حيث ال ينبت الشعر،  األذنعند أطراف  بالقيراطوكية أخرى عند عظم الفك 

اللحم،  وتعمق الكي قدر إصبع في األشفاروالثالثة في مجمع الشفتين بمكواة دقيقة مثل 

 .وهذه صورة الحديدة

                         حديد:صورة ال

 

 

  املنتنة األنففي كي رائحة 

ن م األذنفوق اليافوخ بإزاء و عن يمين اليافوخ وعن شماله  (218)األنفيكوى صاحب نتن 

 نحو الصدغ.

 بارك ويداه على صدره رافع رأسهصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

 

                                                             
 .132وبمثل هذا الكالم قاله في كتابه منهاج املتعلمين صفحة  (217)
 .183ة وبمثل هذا الكالم قاله في كتابه منهاج املتعلمين صفح (218)
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 (219)املسترخية واألضراسفي كي اللثة 

 ألضراساواللثة فيكوى بمكواة رفيعة في أصل  األسنانإذا تآكلت اللثة وتدودت واسترخت 

 .(220)كيتين على كل ضرس منها واألسنان

 صورته جالس متربع ويداه على صدرهصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

 

 األضراسضربان كي في 

ماكن ويكوى في أ األضراسيكوى صاحب هذا املرض بمكواة رفيعة بعد أن تكون قد نقيت 

 شتى ملن تآكل ضرسه وورم عليه خده واصفر لونه على قدر املوقع الذي تحتاج اليه.

 جالس متربعصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

 

                                                             
يقول الزهراوي في كّي األضراس واللثات املسترخية:إذا استرخت اللثات من قبل الرطوبة، وتحركت األضراس،  (219)

وعالجتها باألدوية ولم ينجع، فضع رأس العليل في حجرك، ثم احم املكواة التي تأتي صورتها بعد هذا، بأن تضع األنبوبة 

 حتى يحس العليل بحرارة النار قد وصلت إلى على الضرس، وتدخل فيها املكواة حامية بالعجلة، وتم
ً
سك يدك قليال

أصل الضرس، ثم ترفع يدك، ثم تعيد املكواة مرات على حسب ما تريد، ثم يمأل العليل فمه من ماء امللح، ويمسكه 

 الرطوبة الفاسدة، إن شاء هللا.
ّ
 ساعة ويقذف به، فإن الضرس املتحركة تثبت، واللثة املسترخية تشتد، وتجف

 . 79وقال بمثله في كتاب منهاج املتعلمين صفحة  (220)
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 (221)في كي الذبحـة 

ق واملريء؛ فإن عرض في العضل الداخل منع 
ْ
ما الذْبَحة: فهو ورم حار في عضل الَحل

َ
وأ

، ولن كان في العضل الخارج كان أقل رداءة، ويتبعها عسر النفس االْزِدَراَد، وكان 
ً
ذلك رِديئا

نق والوجه، وتمدد وعسر البلع، وانتصابه، وُحمى ونقصان الصوت، وَوَجع وحمرة الع

 العينين.  ور وغ

 ثم قال: باألعشابالعالج: ذكر فصد القيفال وعالجات 

ّي إذا ل َوِمما اخترعناه في زماننا:
َ
م تنجب فيه األدوية على موضع الورم عند استعمال الك

ال من اليد 
َ
ق وتحت األذنين ودور الرقبة إلى قدام مع الحقن وفصد الِقْيف

ْ
الَوَجع، في الَحل

 ووضع املحاجم.

: َوِمما رأينا في زماننا من انقطع صوته من غير ألم؛ سبُب ذلك: بحة الصوتويقول في 

، حدوث سدة في املكان الذي يلي الحنجرة، و 
ً
 يتكلم، ال نويصير اإلنساقد جرى ذلك كثيرا

املش ي والقيام والقعود،  ىويقدر علويسمع وال يتكلم، وال يقدر على رد الجواب، 

َناق فنفع، وهللا ولي التوفيق
ُ
ّي املذكور مع ما ذكرنا في كّي الخ

َ
 .(222)وعالجناهم بالك

 

 قصبة الرئةفي كي 

أو سبب من خارج كالغبار  سببه: فضلة تنزل من الدَماغ، )الرطب(،منها: السعال

ّي ، والدخان
َ
 ، عند مفرق الحنجرة كية،(223)وهو في قصبة الرئة ونحن نستعمل معه الك

وكية ما بين الضلع الثالث والثاني من الصدر، وكية أسفل فيما بين الضلعين الثالث 

يمن استقامة في األ  صدر، علىوالرابع، وكية فيما بين الضلعين الخامس والسادس من ال

أربع وثالث في الظهر، واحدة تحت ورقة  كيتان وسط الصدر وأسفلوكذلك األيسر. و 

                                                             
 . 97كتاب منهاج املتعلمين صفحة ذكره في  (221)
 .103ذكره في كتاب منهاج املتعلمين صفحة  (222)
 ، ولم يذكره في رسالة الكي . 189 صفحة  ذكره في كتاب منهاج املتعلمين (223)
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الكتف، ومقابلتها واحدة وسط قصبة الظهر بحديدة مدورة، واألدوية املذكورة. مجرب 

 إن شاء هللا.

  في كي الطحال الوارم

، سبع حدايد اإلبهامسف بقدر الوارم الصلب دون أطراف الشرا (225)الطحال (224)يكوي 

فين وعلى ص أصابعأسفله حتى تكون بين كل كيتين ثالثة  إلىبطول الطحال من أعاله 

 . بالقيراطرأسه 

 

ويكوى صاحب الطحال من وجعه بمكواة طويلة بمحشف يجمع الجلدين ويحشف 

 ه الحديدة.بهذ أصابعأسفله في ثالث مواضع بين كل كيتين ثالثة  إلىعليهما من أعاله 

 وصورته مستلقيا على قفاه صورة املكوي:

 : األولىصورة الحديد 

 

 صورة الحديد الثانية )املحشف(: 

 

                                                             
وللطحال كّي، وهذه صفته: للطحال الوارم الصلب دون  : 229يقول املؤلف في كتابه منهاج املتعلمين صفحة  (224)

الشراسف: يقدر اإلبهام سبع حدائد بطول الطحال من أعاله إلى أسفله، حتى يكون بين كل كيتين ثالث أصابع، صفين 

 على قفاه، ويكوى صاحب الطحال بمكواة طويلة بمخشف يجمع الجلدين، 
ً
على رأسه بالقيراط.صورته:مستلقيا

 ما من أعلى إلى أسفل في ثالثة مواضع.ويخشف عليه
ه : إذا لم ينجع فيه األدوية فينبغي أن يستعمل على هذبيل فصل في کي الطحالفي فاكهة ابن السويقول املؤلف  (225)

الصفة وهو أن يمد الجلد الذي على الطحال إلى فوق بصنارات ثم يكوى بمکوى طويل له رأسان قد حمى حميا شديدا 

مرة واحدة، وينبغي أن تفعل ذلك في ثالثة مواضع ليكون جميع الكيات ست، وقد كان بعض األوائل ليكون كيتين في 

 يستعمل مكوى له ستة رؤوس فيحميه ويكوى به كمية واحدة في دفعة واحدة في ستة مواضع.
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 (226)ذات الجنب )الشوصة(في كي 

 األضالعذات الجنب وهي )الشوصة( وهي ورم يحث في الحجاب أو في الغشاء الذي على 

 من الداخل وتضيق النفس ويحس العليل بثقل في الصدر ويكون النفس حارا جدا. 

 

ويقول: ال ينبغي أن يكوى بالحديد كما يفعل قوم وال يستعمل معه البط فإن ذلك مما ال 

ر ال برء ناصو  إلىيتخلص صاحبه من املوت ، فإن تخلص من املوت فأنه يؤول األمر فيه 

وذلك أنه تغمس الرزاوند في الزيت الرزاوند الطويل صل له،  لكن ينبغي أن يكوى بأ

وتحميه حميا جيدا ثم يكوى به كية واحدة فيما بين اتصال عظم الترقوة بعد أن يمد 

فوق، ويكوى أيضا كيتين عظيمتين فوق الثديين فيما بين الضلع الثالث و  إلىالحلق 

 وسط لى خلف قليال، و كية فيالرابع، وكيتين فيما بين الضلع الخامس و السادس مائلة إ

الصدر، وأخرى فوق املعدة و ثالث كيات من خلف واحدة بين الكتفين و اثنتان من جانب 

الصلب أسفل بين الكى فيما بين الكتفين، وليس ينبغي أن تكون ظاهرة بل ينبغي من بعد 

زلة مرهم نفراغك من هذا العمل أن تستعمل في مواضع الكى األدوية التي تنفع من ذلك بم

 تعالى.
ّ

 االسفيذاج و مرهم النورة إن شاء َّللا

 

ما ذات الجنب وهي الشوصة، وهي من أمراض يقول:   (227)وفي كتابه منهاج املتعلمين
َ
وأ

وعالمتها: حمى الزمة، وسعال، وضيق نفس، وَوَجع ، الحجاب، وهي ورم حار على األضالع

 ناخس.

                                                             
 صة(لشو لم يذكره املؤلف في رسالة الكي وذكره في كتابه فاكهة ابن السبيل في عالج ذات الجنب وهي )ا (226)
 . 196منهاج املتعلمين صفحة  (227)



414 

 

نت اليد املخالفة للجانب العليل في أول الِعلة. فإن كاالعالج: يستفرغ بفصد الَباْســِليق من 

بُعناب وِسبِستان وأصل  املادة اســتقرت فمن يد الجانب العليل. ويســقى ماء الشِعير

ــّي إذا كان
َ
 السوس بشراب الَبَنْفِسج، وُدْهن الَبَنْفِسج وُدْهن لوز. َوِمما هــو مجرب لها الك

إِنُه إن تخلص اســتعمال البط بعــد النضج فيه
َ
ا ال يجوز، وال يتخلص صاحبه من املوت؛ ف

إِنُه يؤول األمر إلى ناصور ال برء له.
َ
 من املوت ف

 

َوة بعد أن يمد الجلد، وكيتين صغيرتين دون األوداج ناحيــة 
ُ
رق

ّ
وكيها يكون كّية عند عظم الت

مائلة إلى  والســادسواللحــي، وكيتيــن عظيمتين فــوق الثديين فيما بين الضلعين الخامس 

ِعَدة، وثالث كيات من خلــف؛ واحدة بين 
َ
، وكية وســط الصدر وأخرى فوق امل

ً
خلف قليال

 الكتفين، واثنتان من جانب الصلب أســفل بين الكتفين. ونحن نكوي فــي زماننا في موضع 

.
ً
 الخطر، ونخاف منها نكوي فوقها كيا جيدا

 

 في مرار كثيرة، ويشرب ماء الشِعير بعد وينبغي أن توضع املحاجم ويخرج دمه
ً
ا كثيرا

ْصداالستفراغ ب
َ
 ويأكل املطاعم الخفيفة اللطيفة. الف

 
 

 

  في كي وجع الربو

يكوى كيتين فوق الترقوتين في )املوضع( الغامض اللين، وان كوى احدى الركيتين على 

 الصدر فوق الثديين نفع من ذلك أيضا.

 مستلقي على قفاه وصورة الحديدة)يداه( ممدودة صورة املكوي: 
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 صورة الحديد: 

 

 

 

  (228)في كي وجع )املعدة(

من  ويعلم ذلك اإلبهاميقاس من طرف الشرسوف الصغير من الغضروفية تحته موضع 

ن في عرض املعدة ويعلم من كا أصابعاملوضع ثم يقيس أسفل من ذلك نحو السرة ثالثة 

على يمين ذلك وعلى شماله فيجتمع أربع عالمات فيكوى على موضع كل عالمة كية بليغة 

 ، صورته مستلقي على قفاه يمتد لئال يتولد من ذلك تشنج في العصب.  بالقيراط

                                                             
كانت املعدة  : ينبغي إذافي کي املعدة يقول املؤلف كتابه فاكهة ابن السبيل باب أمراض املريء وفم املعدة ، فصل  (228)

كثيرة النزالت من الرطوبة وطال ذلك على صاحبه ولم تنجع فيها األدوية املسخنة املجنية فينبغي أن تستعمل الكي وهو 

أن تأخذ مكوى من حديد وتحميه ويكوي بها كية تحت الغضروف الشبيه بالحنجرة ، وكيتين اسفل من ذلك حتى يكون 

شكل الكيات شكال مثلثا ويكون عمق الكي تحت الجلد كله ، وقد كان كثيرا من األوائل يكون على فم املعدة نفسه ست 

ذي يكون من شجر البلوط على مثال األسفنج ويسمى کيات كبيرة ، ومنهم من كان يكون هذا املوضع بالجسم ال

بالفارسية ) دكان ( ، فإذا کووه بهذا فاتهم الجراحات مفتوحة ابدا لئال يعرض للمعدة نزلة وال رطوبة إن شاء هللا عز 

 . وجل
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 صورة الحديد: 

 

 

للمعدة حديدة مستديرة تنزل على فم املعدة حديدة مستديرة تنزل على  أفالطون وذكر 

 فم املعدة وصورتها هكذا:
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 في كي وجع الكليتين

( وينضج مربعتين في الجهتين) (230)كيتان على البطن (229)يكوى صاحب وجع الكليتين

 الكوي ويبالغ الكي.

 صورة الحديد: ; قائم ويداه ممدودةصورة املكوي: 

 

 : وهي هذه )****(أن الحديدة على هذا املثال ورسمها في كتابه  أفالطون  ذكر

 

                                                             
ين، من اليم غير بعيد يكوى صاحب الكليتين كيتان على البطن: 232يقول املؤلف في كتابه منهاج املتعلمين صفحة  (229)

ّي. صورته: قائم ويداه ممدودة.ج وتنضح
َ
 املكاوي ويبالغ الك

يقول الزهراوي في كّي الكلى:إذا حدث في الكلى وجع عن برد أو ريح البطن، تكوى من الظهر ال من في الغالب  الكلية (230)

املكواة املسمارية على كل كلية، بغليظة، ونقص لذلك جماع العليل، فينبغي أن تكويه على املتنين  وعلى نفس الكلى كية 

 التي تقدم ذكرها، وربما كويناه ثالثة في نفس املائدة، فتأتي ثالث كيات مصطفة، فتكون أبلغ في النفع إن شاء هللا تعالى.
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 في كي وجع الظهر

من فقار من داخل يكوى صاحب هذه العلة من عقدة  (231)الوجع الذي يكون في الباسور 

فأفعل  (232)تكويه كية أو ثالثة في ذلك املكان صفافا أن أردت نالظهر مما يلي البطن ول

املكان الذي يشتكيه فأكوه عليه ومن الناس من يكوي مع هذه  إلىولن انتهى  ،فإنه أنفع

 الكيات كية عند أصل العصعص واألخرى أنجع وأبلغ.

 منبطح على وجهه يداه مبسوطتانصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

                                                             
 .280فصل في أوجاع الظهر صفحة  قال بمثله أيضا في كتاب منهاج املتعلمين (231)
يعرض الوجع في الظهر من أسباب كثيرة؛ إما عن سقطة أو ضربة، أو  يقول الزهراوي في كّي وجع الظهر: قد (232)

استفراغ مفرط ونحو ذلك، ويكون من انصباب مادة باردة رطبة. والكي إنما يقع في هذا الصنف وحده الذي يكون من 

ع ثالثة جانصباب مادة باردة رطبة، فينبغي بعد استفراغ العليل بحب املنتن ونحوه، أن ُيكوى على ظهره حيث الو 

م املواضع باملداد، في كل صف خمس كّيات أو أكثر على قدر ما ترى من 
ّ
صفوف على عرض املائدة نفسها، بعد أن تعل

 احتمال العليل وقوته، ويكون الكي بمكواة النقطة، ولن شئت كويته ثالث كيات أو أربع، بمكواة مسمارية متوسطة.
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 وفي املخطوطة بهذا الشكل:

 

 

 السترخاء ل يعلم بعينه إلىفي كي اليد التي تزول 

 .(233)عقد الذي في الكتف كية عميقةنيكوى صاحب هذا العرض باملوضع املينبغي أن 

 قائم والكي على املنكبينصورة املكوي: 

 بالقيراط خاصةصورة الحديد: 

 

 

 

                                                             
ما استرخاء اليد:في استرخاء اليد:  284فحة قال بمثله في كتابه منهاج املتعلمين ص  (233)

َ
يكوى في املوضع املنعقد الذي وأ

ّي على املنكبين بالقيراط خاصة
َ
ية ، لعل شكل القيراط هي املكواة الفلسفي الكتف كية عميقة. صورته: قائم والك

 )النقدية( .
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  في كي الزحير وتصعد املعدة واختالف املعدة

ة التي فوق العانالشبرة يكوى صاحب هذا العرض حول السرة أربع كيات وكيتين حول 

ي حق ف وأكوهوان كان ينكر من معدته شيئا فأكوه على رأس املعدة كية واحدة بالدائرة 

 . وينبغي أن تحقق عالمتك من قبل الكي بالقيراط، الركبتين أيضا وكية على القطنية

( أن تسوي الكي على القطن باالستلقاء أو )يحاش( ويبسط رجليه وتأكد)صورة املكوي: 

 أسلم من الخوف العارض.فهو 

 صورة الحديد: 

 

 

  (234)الجراح الحادثة في الكبدفي كي 

قليال  ةاألرنبتؤخذ مكاوي دقائق تحمى حميا جيدا ويكوى بها في املوضع الذي هو أرفع من 

أن  الصفاق فينبغي إلىولذا احترق الجلد كله وانتهى  واحدة،في آخر موضع للكبد كية 

التي  ياءاألشولكن ينبغي أن يستعمل الخل والعسل ثم  الكي،القيح( وبعده تخرج املًدة )

 تنبت اللحم.

 

                                                             
 الكبد. ابن السبيل في فصل في أمراضب كتافي  عالج الكبد بالكي في هذه الرسالة ولكنه ذكر لم يذكر ابن هشام (234)
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  (235)في كي املبطون وهو املستسقي

ثالث كيات  (237)يكوى صاحب هذا املرض إذا كان من املرض الزقي:  (236)االستسقاء الزقي

التي تنفع  األدويةوحذا الكبد ثم يسقى  (238))املعدة(من خلف ظهره حذا الصدر وحذا 

ويحقن بحقن حارة ثم يكوى بعد أربع كيات حول  األصفراالستسقاء التي تنزل املاء 

 . (239)السرة، وكية على )املعدة( في فمها نصف دائرة

 وصورته مضطجع جنبه رافع رأسهصورة املكوي: 

 

 صورة الحديد األولى: 

 

                                                             
يقول الزهراوي في  في كّي االستسقاء: الكّي إنما ينفع في االستسقاء الزقي خاصة. إذا عالجت املستسقي بضروب  (235)

العالج الذي ذكرنا في التقسيم، فلم ينجع عالجك، فينبغي أن تكويه أربع كيات حول السرة، وكية واحدة على املعدة، 

ى على الكبد، وكية على الطحال، وكيتين وراء ظهره بين الخرزات، وواحدة قبالة صدره، وأخرى قبالة معدته، وكية أخر 

خِل العليل من العالج 
ُ
، وال ت

ً
 طويال

ً
 يِمّد القيح زمانا

ً
 من ثخن الجلد، ثم تترك الكي مفتوحا

ً
ويكون قدر عمق الكي قريبا

ون سرع إليه البرء إن شاء هللا، وصورة املكواة التي تكوي بها البطن تكبعد الكي بما ينبغي، ليجتمع فيه املعنيين، في

 مسمارية على ما تقدم صورتها، والتي تكوي بها الظهر تكون زيتونية، إن شاء هللا تعالى.
ما الّزقي، سببه: شدة برد ِمَزاج الكبد: 221يقول املؤلف في كتابه منهاج املتعلمين صفحة  (236)

َ
ل ورطوبتها من بقو  وأ

 وعالمته: يتخضخض البطن عند الحركة كِزّق مملوء رطوبة.، باردة أو ماء بارد كثير

ِنيُسون يعمل حساء ويستعمل. ويعالج بدرهم ُدْهن املاَزْرُيون، 
َ
وعالجه: يستفرغ بنصف درهم ورق املاَزْرُيون ودرهم أ

 
َ
ْنَجِبين أو ِبخ

َ
 ّل. ويضمد البطن ببعر املاعز وِكْبِريت أصفر معجونين بِسك

اء التي االستسق ثالث كيات خلف ظهره حذاء الصدر وحذاء املقعدة وحذاء الكبد. ويسقى األدوية التي تنفع :وله كّي 

م يكوى بعد أربع
ُ
كيات حول السرة، وكية على املقعدة، وفي الظهر كية، وفي  ينزل املاء األصفر، ويحقن بحقنة حارة، ث

 دائرة. وصورته: مضطجع على جنبه رافع رأسه.كيات، وفي فم املقعدة نصف  البطن أربع
 . االستسقاء الزقي هو اجتماع املاء في تجويف البطن (237)
 في األصل املقعدة (238)
فاكهة ابن السبيل في االستقاء وقد تستعمل الكي عوضا عن البزل على املعدة والكبد كتابه يقول املؤلف في  (239)

 عضها بخشب البلوط .والطحال والسرة خمس مكاوي بعضها بحديد وب
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 صورة الحديد الثانية: 

 

 

 فخذيه وساقيه  في كي من اخذ املاء

تي تليها ال واألصبعيكوى صاحب هذا املرض على ظهر القدم في النقرة التي عند الخنصر 

حتى يخرقه الكي فيخرج منه املاء، واحم مكواك وال تخرجها وتعوجها كسائر الكي يكون 

أن ترى املاء يخرج، فإذا رأيت املاء يسيل فأمسك يدك عليه وتكوي في الفخذ  إلىشقا بالغا 

 .ظم الساق في وسطها وأخرى في أسفل من ذلك بقليلوالساقين على ع

قائما منفرج الرجلين والكي في أصل الفخذين والساقين أربع كيات صورة املكوي: 

 منفردات.

 صورة الحديدة: 
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 الطحال في الكي في املعدة و 

أصفر، ينبغي أن يكوى صاحب هذه العلة في بطنه ثالثة  ءإذا كان بدون استسقاء وما

 (240)صفوف في كل صف أربع كيات ويكون الكي مستويا مستقيما بغير عوج فيه، وتحت

 ملتمته ثالث صفوف.

 قائما باسط يديهصورة املكوي: 

 صورة الحديدة: 

 

 

 (األبردةفي الكي في )

على صلبه كية على الكليتين أو دون ذلك قليال وكية على املعدة  (241)األبردةيكوى صاحب 

  .والقيراطوثالث كيات من خلفه محاذي لها، بالدائرة 

 قائما على قدميهصورة املكوي: 

 صورة الحديدة: 

 

                                                             
 .حديدة تستخدم ألكثر من استخدام من الطرفين يرسم أحياناملؤلف  (240)
 البرودة (241)
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  (األدرةفي كي )

 والثرب وأردت أن األمعاءالخصية بعض  إلىالتي انحدرت  األمعاءدور بعض حالقيلة من 

فوق ثم  ىإلاملوضع بيدك  إلى( ، فمره أن يستلقي على قفاه وظهره ثم ترده ردهايسهل )

زيلن كيا بالغا وال ت وأكوهعلى الفتق الذي يخرج منه ، واحم مكواك ناعما  أصبعكتمسك 

في طريق النزول باملصلب واجمع صاحبه  أكوهالكية عن موضع العالمة لرخاوة الجلد ثم 

( وافتح بين فخذيه وضع من أصابعك على وشالهدميه )( واجعل تحت قالتمديدعلى )

، وارفد الكي برفادة واحزمه بهيمان  األمعاءلتحتبس  األمعاءاملسلك التي تخرج منه 

الحايط ، ويجتنب اللحم والشراب والغضب والصياح مما يقلقه وما يزعجه ، وليكن 

 الزمان معتدل البرد والحرارة ، واملكاوي ثالث :

 مستلقي على ظهره صورة املكوي:

 صورة الحديدة األولى:

 

 صورة الحديدة الثانية: 

 

 صورة الحديدة الثالثة: 
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  في كي صاحب الباسور 

كية في أسفل مفصل من مفاصل ظهره مما يلي الغص وكيتين أسفل الصلب مما يلي 

لى عالبطن وكية تحت موضع إصبع وان كان وجهه متورما وال يستمري الطعام فأكوه كية 

 فم املعدة.

 قائم ممدود اليدين والكي على ظهره وبطنهصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

 

 فـي كي الناصور 

ما النواصير
َ
، وكان له ِمدة تجتمع (242)وأ

ً
: فهي جراح له غور إذا أزمن ومض ى له أربعون يوما

سفله، أفيه، وله فم ضيق؛ فذلك هو الناصور، فقد فسد اللحم؛ فيدخل فيه املحس إلى 

م يرفع به الجلد واللحم الخالي من العصب والعروق الكبار، وينظف.
ُ
 ث

 يخاف عليه الغش ي؛ فيشق في دفعات عدة حتى
ً
م ينظف ال فإن كان العليل ضعيفا

ُ
جرح ث

 
ً
من العصب والعروق؛ فيقطع  يداوى باملراهم فإن كان في الجرح لحم فاسد وكان ساملا

م يكوى بالن
ُ
 جميع اللحم الفاسد. ار حتى يموتجميع اللحم الفاسد، ث

                                                             
 .304لم يذكر املؤلف كي الناصور في رسالة الكي وذكره في كتاب منهاج املتعلمين صفحة  (242)
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 (243)في الكي من عرق النسا

يكوى كيا نضيجا تحت الكعب على مفرق الكعب وبين الكعب، من الشق الذي يشتكي في 

نحو الورك،  لىإأعلى البطن وفي النقرتين فأكوهما كيتين نضيجتين إن رأيت العليل يشير 

  واال فأكوه حيث يشير لك مع هاتين الكيتين.

 إن صبر أن يكون قاعدا واال فأضجعه على بطنهصورة املكوي: 

                                                             
يکوي من  فيه األدوية فينبغي انفصل في کي عرق النساء : إذا لم تنجع ذكر املؤلف في كتابه فاكهة ابن السبيل: (243)

موضع املفصل ويعمق الكي تعميقا صالحا ليجفف الرطوبات التي هناك ، ومن الناس من يكوى ثالث كيات من خلف 

 على عمق التفاحة وكية أخرى فوق الركبة على ظاهرها وكية أخرى فوق الكعب من خارج على موضع اللحم .

 

وقطرها نصف شبر ويكون غليظ شقها قدر نواة التمر، في داخلها مثلها وأخرى  ومن الناس من يتخذ آلة شبيهة بالقدح

ويتخذ لها مقبضا طويال ويحمي رأسه بالنار حتى يحمر ويوضع على حق  عقد،ثالثة، ويكون ما بين كل اثنين منها مقدار 

ى م يضمد بالسمن حتکيات مستديرة في مرة واحدة، ث أربعالورك، والعليل مستلق على الجانب الصحيح، ويکوي 

ويضمد باألشياء الحريفة حتى يسيل منه صديد كثير، فإذا  سريعا،( القرح أن يندمل )يتركوال  الخشكريشة،تسقط 

 الشافي.سكن الوجع فادمل القرحة وهللا 

 

عة بيستعمله املؤلف في زمانه من الكي في عرق النسا وصح أن يقاس عند جوزة الرجل من الجانب الوحش ي أر ما ما أو 

ع حتى تحس ثم تتكئ على املوض أصابع،تحس بالعرق ثم تعلم أعلى منه بمقدار أربع حتى أصابع ثم تضغط على املوضع 

 ،مت العرق وسطه على سفي الحق ثم تعلم عليه ثم على الفخذ  عثم تقيس العرق عند العصص معليه، بالعرق ثم تعلم 

وقد يستعمل  ،يدملكيا معتدال، ثم ما ذكرنا في سيالن الصديد ثم ثم تعلم عليه ويكوى في املواضع التي علمنا عليها 

 (141) فاكهة ابن السبيل الجزء الثاني صفحة  .الفصدفي عرق النسا وذكر في باب  الفصد

 

ش عنه باألصبع أربع أصابع :  282وقال بمثل ذلك في كتابه منهاج املتعلمين صفحة 
ّ
فإن نفع؛ ولال فيكوى، وهو أن يفت

م ارفع من ذلكت مفتوحة
ُ
 على الكعب تتك تكئ عليه باألصبع حتى تحس بالعرق هناك فتعلم عليه، ث

ً
 قليال

ً
ئ عليه قليال

م على الُحق عند مفصل
ُ
م تأمره وتعلمه، ث

ُ
م تتكئ عليه حتى تعلمه، ث

ُ
القيام واملش ي، ب الفخذ إلى خارج عند العصعص، ث

م تتكئ فوق العالمات.
ُ
تى تبلغ بحديدة مدورة الرأس ح فعلمه ثانية. ولن لم يختلف فاكوهفإن اختلف عن تعليم األول  ث

م
ُ
م بعد ذلك يدمل؛  الِعرق في تلك املواضع التي علمتها، ث

ُ
ّي األشياء الدسمة حتى يخرج صديده ويطول، ث

َ
تضع فوق الك

ِإنُه عالج مجرب.
َ
 ف
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 التي في النقرتين تكون كية واحدة أو ثالثة كيات نقط

 : (244)صورة الحديد

 

 صورة الحديد:

 

  

                                                             
 الحديدتين في رسمة  واحدة يجمع ابن هشام في بعض رسمات حديدة الكي (244)
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  في كي من تورم القدمين

يكوى صاحب تورم القدمين والركبتين ووجعهما وضربانهما ومن ال يستطيع املش ي وذي 

أو ورم يتولد حول عين الركبة، يكوى خمس كيات ال يلصق بعضهما ببعض البلغم أو ريح 

الكي في احدى الركبتين وكالهما، فإن برئ من الكي فلتعصب  (245)" وال تجمعأوال كيات"

  الركبة عصابة شديدة تلصق الجلد مكانه وال يرتفع

 

 

 في كي املسامير

فإنها تؤلم إذا مشت أو حركت وعالجها هو القطع وذلك أن نحب أن  (246)ما املساميرأ

يشرح حولها الثالول واملسمار ويجذب بمنقاش جذبا جيدا ويقطع بمبضع أو بعمادين 

ويستأصل قطعة لئال يعود، ولن أردت أن تأمن عوده فإكو أصله بمكوى قد حمي حميا 

 .جيدا بالنار

                                                             
 الجمع في الكي هو أن يكوي املوضع مرتين في نفس الوقت، يفعله بعض املعالجين في كي عيون الركبة. (245)
 .162ليست في رسالة الكي وانما ذكرها املؤلف في كتابه فاكهة ابن السبيل الجزء الثاني صفحة    (246)
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  الذي عرض لها القعاد (247)في كي املعدة

أو مرض فال يستطيع املش ي، يكوى صاحب هذا الداء ثالث كيات، كيتان في  (248)من سح

 .فوق القطن وكيه في مجتمع الصلب والقطن (249)الترقوتين

 

 

وينبغي أن يضطجع املكوي على بطنه ثم يكوى وبالغ في كيه، صورته على ما صورة املكوي: 

 رسمت مضموم اليدين معوج الرجلين.

 القيراط صورة الحديد:

                                                             
يها، حتى أخَرَجْتها عن مزاجها، وكثرت النزالت إل يقول الزهراوي في كّي املعدة: إذا حدث في املعدة برد ورطوبات كثيرة، (247)

وعولجت بصنوف العالج فلم تنجع، فينبغي أن يستلقي العليل على ظهره، ويمد ساقيه ويديه، ثم تكويه ثالث كيات؛ 

كية تحت ملعقة الصدر  بقدر إصبع بمكواة مسمارية، وكيتين أسفل عن جنبي الكية الواحدة، حتى يأتي شكل الكيات 

، وأبعد بينهما لئال تجتمع إذا انفتحت، ويكون عمق الكي قدر ثلثي ثخن الجلد، ولن شئت كويته كّية واحدة كبيرة مثلث
ً
ا

 ملن جزع من 
ً
في وسط املعدة، وتكون املكواة التي يكوى بها هذه الكية الواحدة على شكل دائرة، وقد تكوى املعدة تنقيطا

 
ً
م على املعدة نقطا

ّ
على القدر الذي تريد باملداد، ثم تكويه بمكواة النقطة، ثم تعالجه بالعالج  هذا الكي، وهو أن تعل

 الذي تقدم، حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى.
م الکبدي و إسهال الد ياطالق البطن وف يالباب السابع و الستون فذكر املؤلف في كتاب فاكهة ابن السبيل في  (248)

ذلک بعقب استفراغ أخالط حارة فتخرج  کون ی يوح املعاء و السحح املعائقر  أما: إسهال الدم يو هو السح و ف ياملعائ

و  ةثم بعده الخراط هايداخل املعاء إلنحدارها عن حدة ما مر عل یعل یةاملطل ةاللزج ةالرطوب يو ه یةبلغم رطوبةأوال 

فهذا  ةبلغ طبقتها الداخل ىتآکل جرم املعاء حت یعل دل فإن کانت الحرارة إقطاع لحم کبار، ،من جسم املعاء ش يءبعده 

الشحم  شبهی ۀمنتن الرائح دیبالصد هايشب خرجیقد  و، بعد ذلک الدم من أفواه الغضرورف ستفرغیثم  برأ،یأن  کادیال 

ق و هو الدم السوداوي املحر  بالدردي هايالحرارة شحم املعاء فإن طالت مدته صار شب ةلونه و قوامه إلذاب يالذائب ف

 ةهذان نوعان قاتالن إن کان منتن الرائح عن شدة الحرارة و
 لعله يقصد النقرتين املسماة بالغمازتين. (249)
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  األبردةفي كي املرأة التي ل تحمل لسِبب 

فال يتم لها والدة، يكوي كية من فوق  (250)وبرد املثانة وبرد الرحم األبردةيكوى لتنفع 

رأس  لىإوثالث كيات في أسفل الصلب  إبهاموعن شمال السرة بموقع  إبهامالسرة ملوقع 

 القطن.

 وجهها قائمة مضطجعة على قفاها ثم علىصورة املكوي: 

 القيراط لم تختلفصورة الحديد: 

 

 

 (251)حبوب املتقرحةفي كي ال

يؤخذ حب العدس يدق ناعما وحده أو يخلط فيه قليل جشب )خشن( الرمان ثم يعجن 

استعمله املؤلف وجربه، فان لم  أجوده،بماء ويوضع على الحبوب يعمل ذلك مرارا وهو 

فاذا  افع.نيكن ذلك ولال فيكوى على دور الساق جميعه ويكون الكي بحديدة لطيفة فانه 

 بريء وهللا أعلم . يبريء الك

                                                             
يقول الزهراوي في كّي الرحم: إذا حدث في رحم املرأة برد ورطوبات فامتنعت بذلك عن الحبل، وفسد طمثها وتعذّر  (250)

، كما ذكرنا في كّي املثانة، وكّية على دروره، أو حدث لها عند مجيئه وجع، فينبغي أن تكوي ثالث كيات حول السرة

 القطن أسفل الظهر أو كيتين، وتكون املكواة مسمارية، إن شاء هللا.

ذكر في كّي املثانة: إذا حدث في املثانة ضعف واسترخاء عن برد ورطوبات، حتى ال يمسك العليل البول، فأكوه كّية في 

وكية عن يمين السرة، وأخرى عن شمالها، ويكون بعد الكي من كل أسفل السرة على املثانة حيث يبتدئ شعر العانة، 

جانب على قدر عقد اإلبهام، وتكويه كية في أسفل الظهر أو كيتين إن احتجت إلى ذلك، وتكون املكواة مسمارية على ما 

 تقدم إن شاء هللا.
رحة في الساق سبيل فصل وللحبوب املتقفي كتابه فاكهة ابن ال هاذكر لم يذكرها املؤلف في رسالة الكي ولكنه ذكره  (251)

 الحاشية والتي يخرج منها صديد .

لقروح الساق والورك والفخذ: يكوى بحديدة لطيفة أرفع من جوزة الرجل :   291وقال في كتابه منهاج املتعلمين صفحة 

 
ً
ّي  قليال

َ
 صحيح مجرب.،  على دور الساق حتى ينضح الك
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َرةفـي كي 
َ
 الظف

َرة
َ
: وهي نبات لحم كثير حتى يغطي جزء من الظفر، ويكون ذلك في األظفارفي  (252)الظف

 من العثار، والذي يعرض 
ً
اإلبهام من اليد أو الرجل؛ لكن الذي يكون في األرجل يكون كثيرا

لأليدي يكون من داحس عرض له ورم حار فتعفن وامتد؛ وذلك أن املدة إذا طالت 

، كما يفسد الظفر كله فس ويأكل أصل الظفر ويفسد اللحم،بالعقر، ربما فسد 
ً
 كثيرا

ً
ادا

، ويبقى جزء ليس بالعفن، وربما فسد العظم وتفوح منه رائحة منتنة، ويقرض طرف 
ً
كثيرا

 .األصبع

 

وعالج هؤالء: القطع للفضلة التي بقيت من الظفر ويكوي الجراح وهو املوضع الذي لم 

َرة من جنس اآلكال، وال تصل
َ
ْيَت يقطع بمكاٍو؛ وذلك أن هذه الظف

َ
ّي؛ ولن توان

َ
ح ِإال بالك

 عنها أفسدت األصبع.

  الخارجة في البدن (253)في كي الدبيلة

تكوى الدبيلة إذا انفتحت وفاحت فاكوي حولها بمكواة رقيقة واجعل بين كية وكية 

 إصبعا واحرق وسطها حتى ال تخرج مادتها.

 قائم رافع الساعدينصورة املكوي: 

 القيراطوالحديدة لم تختلف وهي صورة الحديد: 

 

                                                             
 .295ولكنه ذكره ذكرها في منهاج املتعلمين صفحة  لم يذكرها املؤلف في رسالة الكي (252)
يقول الزهراوي في كي الدبيلة:إذا حدث بأحد دبيلة  وقد أبطأت في النضج، إما من قبل الفضل الفاعل لها، ولما  (253)

 قليل الدم، ولما من قبل الزمان، وأردت أن تسّرع في نضج الدبيلة، فاكو حوالي
ً
ا همن قبل سن العليل إذا كان شيخا

ها بالكّي، فاحم املكواة التي هذه 
ّ
، ثم اتركها فإنها تسرع في النضج، فإن أردت بط

ً
بكيات صغار كثيرة تنقيطا

صورتها:)مدببة الطرف( وأنزلها في وسط الدبيلة حتى تنفذ الجلد، ولتكن الكية مما يلي األسفل ليسهل جري القيح، ثم 

 .تعالجها بما ينبغي حتى يبرأ إن شاء هللا تعالى
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 املتقادم(254) في الكي من النافض

 يكوى صاحبه أربع كيات على رأس املتنين وكية على املعدة بالدائرية وكيتين على الكليتين.

 مستلقي على قفاهصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

 

 على موضع خروجها  (255)في كي الخنازير

 بلغ. منتهى الخراج حيث ما إلىسواء انفتحت أو لم تنفتح، كية بليغة نضيجة تصليب 

 متربع ويداه على صدرهصورة املكوي: 

 الحديدة املصلبصورة الحديد: 

 

                                                             
: النافض هو أن تغش ى االنسان رعدة ورعشة وبرد شديد في قلبه وينتفض سائر في كتابه ابن السبيل يقول املؤلف (254)

  .بدنه انتفاضا عظيما... ثم يحدث بعد ذلك سخزنة في بدنه حتى يخرج العرق ثم يبزق ويسكن وهي تثور كل يوم 

رد في العصب أو من حمى ربع أو غير ذلك، فينبغي أن تكويه من ب في كي النافض:إذا حدث بأحد نافض يقول الزهراوي و 

 على خرز الظهر، بين كل خرزتين كية، وفي صدره كية، وعلى معدته كية، باملكواة الزيتونية، فإن 
ً
أربع كيات أو خمسا

 النافض يسكن، ويسرع بنضج املرض البارد، إن شاء هللا تعالى.
يقول املؤلف في كتابه فاكهة ابن السبيل: الخنازير قروح خشنة تسري في البدن وتأكله وسببه اجتماع خلط بلغمي  (255)

 بخلط دموي زائدين محتقنين في ذلك املوضع تحتد الجلد.
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 (256)في كي السرطان

ينبغي أن يخط حول السرطان خط كما بثور السرطان ويكوى كية بليغة، نزلة واحدة 

 في وسطها. وقيراط

 قاعد متربعصورة املكوي: 

 صورة الحديد: 

 

  في كي الجذام

( الذي لم يتقرح وال انكسر أنفه من الجذام كية على أذنيه في كال املجذوميكوى )

حيث ال ينبت الشعر، ويكوى على عظم الوجنتين من كال الشقين  األذنينالحاجبين فوق 

ويكوى على ظهر كل اصبع من اليدين والقدمين  األنفمما يلي العينين، ويكوى على طرف 

ن الطرف بمكوى رقيق الرأس يكون بي إلىكية ، ويكوى فوق الحاجبين بإزائهما من الطرف 

العصب ، ويكوب على املرفقين واملنكبين وتحت  إحراقالكي والكي قدر اصبع ويتوقى 

 ،له  ن الكي كان أنفعالكعبين وعلى رأس املفاصل كلها ، وكلما اكثر لصاحب هذا الداء م

وال )يترك( الكي فإنه يضره ، ويكوي على النقرتين تحت عين املرفقين وكيتين في كل رجل 

وكذلك من فوق الركبتين وكيتين من فوق الثديين في البطن وكية في العنق عددها اثنان 

  كية بالقيراط خاصة. وأربعون 

 صورة الحديد:   

 

                                                             
 وأردت توقيفه، فأكوه بمكواة الدائرة حواليه كما  (256)

ً
يقول الزهراوي في كي في كي السرطان: إذا كان السرطان مبتدئا

يدور، وقد ذكر بعض الحكماء أن يكوى كية بليغة في وسطه، ولست أرى أنا ذلك، ألني أتوقع أن يتقرح، وقد شاهدت 

 ، أو بكيات كثيرة إن شاء هللا.ذلك مرات، فالصواب أن يكوى حواليه بدائرة كما قلنا
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  في كي البرص الظاهر

إذا كان قديما أنضج الكي ثم خذ دقيق العدس يخلط بدهن ورد  (257)صاحبهيكوى 

وقشور الجوز الرطب وورق  األسودويداوى موضع الكي حتى يبرأ، ثم يداوى بالزيت 

الدهمشت ودم الحمام والخطاطيف يخلط ذلك ثم يطلى به على خرقة تلصق على 

 املوضع املكوي حتى يبرأ.

 صورة الحديد: 

 

ب 
ْ
ل
َ
بفي كي ك لِّ

َ
 الك

وهو أن يصير كاملجنون، ويمتنع من األكل والشرب، ويشتد عطشه (259): (258)الكلب 

 شب وتلهبه، وال يقرب املاء، ويفتح فاه ويخرج
ً
 ولعابا

ً
 لسانه من فيه ويخرج ِمن فيه زبدا

ً
يها

بالذي يخرج من أفواه الجمال الهائجة، ورأسه مائل إلى جانب، وعيناه حمراوتين، وأذناه 

لدم، ا ن ... العالج: يستفرغ بوضع املحاجم على موضع الَعضة، ويمص منهامسترخيتي

 ويتقي امل
ً
العالج: قبل أن ينكر املاء يكوي على ، و حاجم بأن يجعل على املحجمة قطنا

ِإنُه يمنع السم  الَعضة وحواليه بالنار،
َ
ويضمد بثوم وملح مدقوقين معجونين بعسل؛ ف

 في البدن. أن يسري 

 

ويستعمل هذا الشراب صفته: عسل منزوع الرغوة، وَسْمن منقص؛ يطلعان على النار، 

 حتى يقوم نفعه، ويترك على النار حتى يغلى 
ً
وم مقشر مسحوق ناعما

ُ
ويطرح معهما ث

                                                             
م يعاد حتى يبرأ.:  318وذكر في كتابه منهاج املتعلمين صفحة   (257)

ُ
 فليكوى ث

ً
وسمعنا ويقول:  إن كان البرص صغيرا

 نُه كان بهم برص بأيديهم، فكووا الِعرق 
َ
 يزعمون أ

ً
  أناسا

ً
َحل والِقْيَفال كّيا

ْ
ك
َ
الذي أرفع من املرفق الذي افترق منه األ

 حتىجي
ً
ّي بعينه، ولم أرى  دا

َ
ّي الِعرق؛ فبرئ البرص. وقد رأيت ذلك الك

َ
. بلغ الك

ً
 بهم برصا

 ولم يذكره في رسالة الكي. 329ذكره املؤلف في كتابه منهاج املتعلمين صفحة  (258)
 بة.اداء الكلب عبارة عن فيروس قاتل ينتقل إلى اإلنسان غالًبا عند التعرض لعضة من أحد الحيوانات املص (259)
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م ينزل عن
ُ
، ويستعمل كل يوم على الريق؛  ويمتزج بعضه ببعض، ث

ً
النار، ويشرب فاترا

ة بلبن بقر وَسْمن العلة، ويتغ فهذا أنفع ش يء لهذه
َ
 من دقيق الِحْنط

ً
ذى حساء معموال

ِإنُه نافع جيد مجرب. وعسل؛
َ
 ف

 

وفي صفحة مبسوطة يستعمل لكيه خاصة، وفي الصناعة حديد لم يقع هنا لعدم 

 شاء هللا تعالى فمن ذلك: إنوقلة العالج به وأنا أذكره  أعراضه

 

 :ولوجع الترقوة وهو هكذاالرقبة صورة املثلث لوجع 

 

 

ولحسم الطحال الحاش ي هذه الحديد ينزل في مرتين عشرة قراريط في صفين بمرة واحدة 

 وهي هذه:
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البته شاء هللا تعالى من ص إنوله صورة أخرى مستديرة يكوى على الطحال املزمن فيبرأ به 

 وشدته وهو هذا:

 

 

 وقد يكوى لعط الكلية بحديدة صورتها هكذا:

 

 

 ( وهي هذه: والثانيةالقيلة )وقد يشترك في كي 
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 وكمال حديد القيلة وهي لها داوير هذه الحديدة:

 

 

 وقد تكون حديدة الضرس املتآكل وقد تكون لكي الورك حديدة واحدة صورتها:

 

 

 :وقد يكون لكي الورك أيضا حديدة وهي هذه
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 صور املخطوطة
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 ”مجموع في الطب“من املخطوطة  596وتنتهي في صفحة  586املخطوطة تبدأ من صفحة 

قي، مي العيني الرستاالتي تشمل على مؤلفات راشد بن عميرة بن ثاني بن خلف الهاش

 وزارة التراث والثقافة ، سلطنة عمان. -( 1764رقم ) - خطوطاتدار امل املوجودة في
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جراحية اخلانيةكتاب   

 
 من الكتاب باللغة التركية إصدارينيوجد 
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 كتاب شرف الدين سابنجو أوغلو

 جراحية الخانية

 عاش خالل القرن الخامس عشر ميالدي

شرف الدين سابنجو أوغلو بن علي بن الحاج الياس بن  الطبيب التركيهو الجراح 

ميالدي في  1468واملتوفى بعد العام  1385شعبان األماس ي، املولود في أماسيا من العام 

نفس املدينة الواقعة في األناضول عاش في كنف الدولة العثمانية في عهد قوتها، جده كان 

-1413لسلطان چلبي محمد في الفترة )الحاج الياس طبيب القصر في بورصا ذلك في عهد ا

( ميالدي. أماسيا هي املدينة األم لشرف الدين والتي هي مركز ثقافي وتجاري في 1421

.)
ً
 شمال األناضول )تركيا حاليا

 

 أحمد ابن النقشواني، بدأ تعلمه الطب في السابع عشر من عمره على يد برهان الدين

قي عشر عام في املشفى السلجو أربعباء ملدة تعليمه الطبي كان كبير األط ىنهأوحاملا 

 .ميالدي 1309-1308املعروف اليوم بمشفى أماسيا والذي بني عام 

 

ارتحل شرف الدين إلى قصطمونو أو قصطموني على البحر األسود ومارس الطب فيها 

 َجرَّ ”في وقت ما وعلى األرجح ليقدم كتابه  إسطنبول إلى  أيضاوذهب  فترات،على 
ُ
اِحَية

 ال
َ
اِنَية غريدة بولو و للسلطان محمد الفاتح وفي طريق عودته زار عدة مدن وبلدات منها “ خَّ

 .وتوسيا

 

كان  ،“ Cerrahiyet'ül Haniye " Imperial Surgeryعاما كتب كتابا يسمى  80في عمر 

 املثال األول على الكتب الطبية املصورة في الثقافة والتاريخ " ويعدجراحية الخانية"كتابه 

التركي واإلسالمي ولقد تم االحتفاظ بثالث نسخ منه حاليا وهي موجودة في جامعة الطب 

في اسطنبول قسم التاريخ الطبي، ونسخة أخرى في مكتبة شعب الفاتح ونسخة في املكتبة 

و أغلو تكى، لى حد ما عن اآلخر كل نسخة تختلف إ، باريس -الوطنية في فرنسا
ُ
غ
ْ
ب َسَرن

اإلمبراطور العثماني  للسلطان محمد الثاني )الفاتح( Cerrahiyyet'ül-Haniyye كتابال

 العظيم.
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،كان الكتاب 
ً
و ألب التصريف ملن عجز عن التأليفمن مع مساهمات أصلية  تعديال

الفصول الثالثة  م(. ترجم املؤلف 1013 -936  القاسم خلف ابن عباس الزهراوي )

  30األخيرة من "التصريف" التي تضم ما مجموعه 
ً
مالحظة  137ومع ذلك هناك  ،فصال

 وتوصيات طبية مختلفة من سابنجوغلو، إلى جانب مقاطع مترجمة من أعمال الزهراوي.

 

ذكر شرف الدين سابنجو أوغلو أن الكي الحراري ضروري كحل أخير إلدارة األلم ألن  

إذا كنت تريد أن تصنع هذه الطريقة تنطوي على خطر محتمل للمضاعفات، يقول: "

 أن تكون طبيًبا خبيًرا حول الكيكًيا
ً
إذا لم تكن كذلك ، فقد تؤدي إلى  ،، عليك أوال

،  Cerrahiyet'ül Haniyyeلكي بالتفصيل في كتابه ناقش ا، "مضاعفات خطيرة للمريض

على الرغم من عدم موافقة بعض الكتاب املعاصرين ،  فقد أوص ى بالكي كوسيلة فعالة 

لعالج األلم املزمن،  كان ادعاء الخصوم أن األلم يمكن أن يتفاقم بالكي أو حتى ينتشر 

"ليس لدينا أي شك في فائدة إلى جزء آخر من الجسم، ورًدا على هذا، كتب سابنجوغلو : 

قوة املريض وشهيته وعمره وقوته الكي ، إذا كان املؤشر صحيًحا"،  وقد أوص ي بفحص 

 . وضعفه قبل الكي

 

وقال: "على الرغم من أن بعض املؤلفين يقترحون اختيار املوسم ) فصول السنة( للكي 

 . "في كل موسميمكن تطبيق الكي بنجاح هو أمر مهم ، فقد علمتنا تجربتنا أنه 

 

 وفي النهاية ، قال إن العالج باألعشاب إلى جانب الكي  يعطي إمكانات عالجية قصوى.

 

 بعد الكوي يوضع الدواء خانيةة اليجراحاح شريف الدين سابنجو أوغلو في يقول الجر و 

الخاص بالكي، وبعد مرور ساعة واحدة على األقل ، يتم غسل هذه املنطقة باملاء النقي 

 مر إجراءات التنظيف هذا ملدة ثالثة أيام ثم تستخدام الكريمات الخاصة أيضا.، وتست
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 سابنجو أوغلوالتي كان  األمراضهذه مجموعة من الصور توضح مواضع الكي لبعض 

والجذام والسرطان وتقوس العمود  واألسنانيعالجها بالكي منها أمراض الرأس واللثة 

 لكبد والطحال والكثير من األمراض األخرى.الفقري وعرق النسا وأوجاع البطن وا
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 الكي يف كتاب الطب العملي

 رةــبيط

جم من اللغة الفرنسية   العربية إىلمتر
 محمد أفندي عبد الفتاح األستاذ بواسطة 

 هجري 1259
 مرص –بوالق  - األبديةمطبعة السعادة 

 
ح ولطائف مفيدة عن العالج بالكي  ي البيطرة ولكن فيه شر

 
 هو كتاب ف

  والحيوان.  اإلنسانوهذا يشمل 
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 (260)باب في الكي 

ة ل بواسطمعو ه أو، األجزاءياة حيتلف عاالت الكيمياوية فال أو بواسطة النار هو عمل

 :سمينق الكي، فلهذا كان إتالفبدون  األنسجةالحرارة في باطن ا من ئشي خليدة املكوا

 

 القسم األول 

رطبة ناشئة عن  أوافة جالم شديد وخشکرپشة  إحداث األول القسم فاملقصود من 

كي واملقصود البعيد من ال ،اهبدون اتحاد ب أوادها باملادة الكاوية تحمع ا األنسجة إتالف

 على كل حال فالكي ما،شديد  يحوتق تجمع دم ثم حدوث التهاب قاذف يعقبه زوال جوهر

فة األجسام املتل إنثم  ،ها على األعضاءثا باختالف آالته ومدة مكفختلف شدة وضعي

 ن:نوعا اشديد إتالفا األعضاء

 

ة ب األعضاء مع اتحادها بالعناصر الكيماوييتتلف ترك ألنها ةالكيميائياملكواة  أحدهما:

  .شكريشةخک ى ر يجديد ميت  ش يء فينشأ عنها حينئذ األعضاءتركب  التي

 

 لشدة حرارتها الخارجة منها األنسجةاملكواة املعتادة وهي التي تؤثر في  :اآلخروالنوع 

ة لبصغريبة وهي جافة أصول حتوية على م الناشئة عنها الخشكريشةبسرعة وليست 

  تفحم.خالية عن العصارة ومتفحمة نوع  مركبة من نفس عناصر العضو

 

 القسم الثاني

وال  إتالفبدون  األنسجةدخول كمية من الحرارة في باطن  القسم الثاني من واملقصود

 قسمان:ا ذكرناه أن املكواة مم مكواة معتادة فعلبم إالل فعي

ونه خواصه وكء بطو أحدهما ألمرينكيمياويا  األول  ميوساعتيادي  قسمکيمياوي و  سمق 

 .د مدةبع إال رال يوثوثانيهما انه ، لتأثيره ةالضرورياستكمل الشروط  إذا إالال يؤثر 

 

 ريؤثه و عن حرارت ناش ئالشديد  تأثيرهفان ( االعتيادية )املكواةالقسم االعتيادي بخالف 

 .وضعه على العضوبمجرد ته قلو 

                                                             
 من الكتاب الطب العلمي  نقلتها هنا ملا فيها معلومات تشترك مع الكي والطب البشري  . 152هذا الباب في صفحة  (260)
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والغالب  مسحوقة مالو رخوة  ولما عةئما ولماة بلص ماإوتستعمل املكواة الكيمياوية 

 الإوال يستعمل مسحوقها  ا،ة فنادر قو حاستعمالها مس أماعة ئما أوة بصل استعمالها

  ا.صير رخو لية مدس أجسامبعض  أومانع ب اخلوطم

 

هو و وحمض الرهج جهنم  حجر املستعمل نترات الفضة الذائب وهوي الصلبة و واملكا

يتور ر بالسليماني االكال وك وهوللرهج وثاني كلوروير الزئبق األوكسيد األبيض الذي 

  .لشبس وكبريتات احاالكاوي وكبريتات الن ي القلو البوتاسا وهو  أوكسيدوثاني  هجالر 

 

يتريك وحمض الن السوافوريك وحمضاملستعملة حمض االيدروكلوريك عة ئي املاو واملكا

االكال  واملاء ،المتنون اله زبدة ل اقويمتنون ال لئع الذي ملاا الكلورور وثاني  والنوشادر

  .س ونحوهاحااکسيدات الن بق اوئالز  ورور لل على ثاني كحوبعض مائعات من

 

 املستعملة مسحوق كون الذي أصله رهج والسليماني االكال سحوقة امل واملكاوي  

زجت م ولذا ،وق روسلوسحوم ئبقللز  يمر الذحات الشب املكلس واالوكسيد األ لفوسو 

 مهذا القسم املره أفراد وأجودارت رخوة صة سمد أجسام أوماء  أو عسلبتالت الجواهر 

 .روسلو وماء سحوق جي املكون من مين الرهلعجاملصري وا

 

ي ف رسريع التأثيمن غيره لكونه  ي في الطب العملي البيطر  أحسن الكي بالنار إنثم 

 .أحوالجملة في  نافعا ضروريامخصوصا  ينبهها تنبيها الحية وكونه األنسجة
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 يكوى بها تيال األجسام

 :النار نوعانها بواسطة ب وى کي تيال واألجسام

 احترق. إذا إالارا حال يكون واألخر أحدهما حار بنفسه  

 الحقيقية. املكواة املعتادة و ه فاألول:

 املختلفة. بأنواعها)العطبة والقدحة( صة قامل :انيـوالث

ون عصرنا هذا على انه يشترط أن تك أطباءوالغالب استعمال املكواة املعتادة واتفقت آراء 

ة على مقدار كثير من الحرار يحتويان كونهما لالحديد والصلب املكاوي مركبة من معادن 

 .ةحيالقي يليلققليال وكونهما  إالفي النار  نال ينحال  وكونهما ويتركانها بسهولة

 

 وضعما ي إتالفکسده وعدم تأاستعماال من الحديد لشدة صالبته وعدم  أكثر بلوالص

 ةالحرار املختلفة الناشئة عن كثرة  األلوان خواصهذه ال إلى أضيف إذاثم  ،هو عليه

  قياسا.لكونه صار عندهم  رما ذكإلى استعمال  األطباء طراضوقلتها 

 
ا مركبة واحدة منه وكلالكاوية  أسطحتهاهيئات تخالف ب إال فال تختلاملذكورة  واملكاوي 

عليه  ىمحيالذي  ألنهي و الكاالجزء وثالثها  ،ضبوثانيها املق ،الساق أحدها أجزاء:من ثالثة 

 الحية. األنسجةبه  ى تكو ف

 

طرف الساق والغالب أنه من خشب وقد يكون من قرن وقد  أحدموضوع في  واملقبض

 الحرارة. توصل  م من األجسام التي السج أيمن عظم وقد يكون من  ن يکو 

 .رة قضيباوتا ارة مستديراتو  العكون مضيي وتارة و صادر من الطرف الكا والساق

به وذن ،لحجم الجزء املطلوب کيهبقا مطاحجمه أن يكون طوله مقدار قدم و  :ويشترط

ا بطرف دقيق مطابق للحفرة التي في املقبض يهتمتوازي الضلوع من مربعا مستطيال
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عد للكي م ظغليمنحنيا منتهيا بش يء  اآلخرةوان يکون طرفه  ،ليدخل فيها دخوال محكما

 .وانيةاألسطة وهي املكواة ميقناك مكواة مستوهقائمة، ة زاوية يئربوط بالساق على همو 

 

ة وغلظ الجزء الكاوي باختالف أنواع الكي وحسب ئوقد تختلف هيالجزء الكاوي: 

 :اختالف هيئة هذا الجزء اختلفت املكاوي وسميت بأسماء مختلفة

 

 أشكال رأس الحديدة الكاوية

 تهانحلساق و ا إلىوظهرها منضم  ،صغيرة طةبل كهيئة التي هيئتها :املكواة السكنية أحداها

 امل الكي خطوطا كعج منها ، واملقصودواحدسة خطوط وحدها مقدار خط مخ مقدار

انية زوائد سرط أوزوائد فطرية  أوعظمية  أورامها بعض ب وقد يتلف االجتيازي الكمي في 

 شديد.به حدث نزيف  هاسإذا مليب استئصالها باملشرط بال يمكن الط

 

 نقطة ضاأيلها  الدقيق، ويقالاملكواة ذات الطرف لها ويقال  :املكواة املخروطيةوثانيهما 

لها صاو  ،وثالثة خطوط إبهامومحورها مقدار  ،روط منقطع الرأسمخ كهيئةها ئتالنار وهي

 نقطا وتستعمل فيجعل الكي  أريد إذا إالة خطوط وال تستعمل في الغالب عستدار مق

 .الكي الظاهر والباطن الذي يكون املقصود منه اتساع الفوهة الظاهرة أنواعمعظم 

 

ا املكواة الزيتونة واملكواة البيضية الشكل وهذه املكاوي لهومث :التها املكواة ذات الزر ثو 

 ك.لاستدارة واقل طوال من ت أكثراملكواة املزررة  أن إالكواة املتقدمة امل أفرادالثالث من 

 يضيةب أما ،لها ضيقصدقيق وا ادحطرفها و  ختفنمسطها وو  أطول ة الزيتوني ةكواوامل

 .ةاجلدجا يئة بيضةكه تهائالن هي دة حجمهاشب إالالشكل فال تخالف هاتين املكواتين 

 

، وهيئة املكواة طوال وقصرا وعضال امتداد باختالف حجمهايختلف ي و هذه املكا

سة يدران األورام املتكجتجاويف كة الن تدخل في جدران بعض حصال جعلتهاالزيتونية 

 . الظاهرة من االحتراق حين الكي به أفواههاحفظ تو  ،الباطنة أسطحتهالتكوى 
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 جويفتطوله وغلظه مطابقان لل أسطواني طرفها تيوهي ال :األسطوانية املكواةها ترابعو 

ية الطرف منحوتارة تكون خططة م ةوتار ة ممستقي تكون  وهذه املكواة تارة ،هياملطلوب ک

مستعمله كثيرا في  وهيمتجها بحسب اتجاه الساق،  األسطوانيجزؤها كون يوتارة 

 يدر ية قله ضييا مجاري طو يمالس ديشد عمق إلىلتوصل الحرارة  الجراحة البيطرية

طوانية املكواة األس هي عيةلقماملكواة اف ويحدث فيها خشكريشة جدرانها إتالفالطبيب 

 لها. ع معدقمريض بواسطة ملالتي تدخل في العضو ا

 

 امتداد نوعفلس وممتدة هي قطعة مستديرة على هيئة و  الفلسيه:املكواة  خامسها

 تداداالماملختلفة  املفلطحةكي األجزاء ل إالوال تستعمل ، قببها املنطلق محوسط

عاكسا،  ايک يهااملطلوب ک واألجزاءريض الظاهر عطرية والتسوس الفوالزوائد اللحمية ال

ي س الفل جزؤها أن سية املتقدمة غيرفلاملكواة ال إال يستفلاملثمنة األضالع املكواة  أما

 املكواة. تلك تستعمل لها وتستعمل ما ،من جز تلك أصغر

 

 
 

لقطع  وتستعمالن ويقال لهما املحرقتان للذنب :لقية واملستديرةحوسادتها املكواة ال

عدة الن محلقة، والفجوة التي في وسطها هيئة كا مهئتوهي ،الذنب عن بتر الناش ئالنزيف 

ليها حتى ع ىمحما الدائرة املعدنية فأ ،ي الذي يبرز بعد البترعص يدخل فيها الجزء العص

 .م حينئذلحتصير بيضاء فتوضع على ال
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ية سالح أشياءمن  أووهي مكونة من احرف هجائية  :العالماتب ماةسابعها املكواة املسو 

 حاربالجيش امل خيل خيل املربى أوالوسم بها توهذه املكواة  ،غيرها وأصليبية أشياء  أو

 ال األمراضح اءا في زمن الوبسيممطلق الحيوان ال  أيضاويکوي بها  ،اإلنسانخيل  أو

 رة هيجتالحراكانت قليله  إن، فإن املكاوي تأثيرها باختالف حرارتهايختلف و  ،املعدية

ذا كانت املكواة لهفبدون الم  بإتالفه أسرعت وان كانت كثيرتها ،إتالفنوع  وأتلفته العضو

دون الم ب ثيرعة التأسريكواة البيضاء املو  ،الما شديدامهيجة ومؤملة إيبية اللون سنجاال

وتتلف  تهاقلو  رفأنها تؤثبخالف املكواة الثانية  ءببطي األجزاءتتلف  األولىشديد الن املكواة 

يعرف درجات حرارة املكواة  أن البيطري فيجب على الطبيب  ،خواص األعضاء الحيوية

  .کيه دير ية العضو الذى عب طبيحس هالعمستلي

 

 أقسام الكي

 :أقساموحسب تأثير املكواة ثالثة  هايک ادملر ا األعضاءينقسم حسب  الكي

 العاكس  يالك  أحدها

 ازي يالجتكي وثانيها ال

 يوثالثها اللتصاق

 العاكس يان الك بي

تقرب من العضو بدون  لظ،مكواة حارة ذات غبصل يحمن غيره و  ل استعماالقا هو

ول تز  عياوتلتهب التهابا اصطنالتوارد الدم عليها  خثم تنتف األنسجةمالمسة فتحمر منها 

أ عنه ولم ينش فان استعملت الكي املذكور  ،قوة حيوية ورث العضوتثم  ءببطي أعراضه

وجب ت تقوية األوعيةكرره حتى يقوى فكما كانت ة مسترخية نسجهذه القوة وسقطت األ

 ي حالأيضا فوقد يستعمل القروح الضعيفة ويستعمل هذا الكي في حال  ،بسرعة ءالبر

مل ويستع ،الرمد املتردد وكرر استعماله خمس مرات في خيل كانت مصابة بهذا الرمد

 أن م، ثشبيهة بها ةمزمن أمراضملعالجة األورام التي لم يعرف سببها وبعض  أيضا

 . رهايتكث إلىتحتاج  ةليلق العتبارات املخصوصة ينفع الكي املذكور ا

 

ن م بأنفعليس زجاجة تحصره عن شعاع الشمس بواسطة  ناش ئالعاكس ال الكي أن ثم

رح قه على البيمر و  يلقاط حلقمعليه بان يقبض ب رماملصنوع بالجالكي  أما ،الكي بالنار
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بسرعة  انطفأتالجمرة متى خرجت من الجمرة  أن بعارض وهو مصحوببدون مالمسة 

 نجح.ولم ي فيطول العمل تجديدها إلىاج الشخص فيحت ضعفت حرارتها أو

 

 ان الكي الجتيازي بي

ل له قايبواسطة و  بنفسه، واجتيازي  اجتيازي واصل: )مباشر وغير مباشر( قسمان هو

  واصلغير 

 

 الكي الجتيازي الواصل بنفسه

بها على الجلد بدون واسطة والخطوط الناشئة عن  مكواة سكينية يمرب نفسهالواصل بف

وهذا كله  الهاأشكتنظيما جيدا مع الترتيب وتنويع  اهي تحديد وضعها وتنظيمبغاملكواة ين

ترسم الخطوط بحيث تجعل خطوط الجزء  أناملهم منه  ولنما ،تابع للمقصود من العمل

 شكل تام ويجب عليك أووس ق أون کي غيره قوية بدون دوائر م شدأ ايکيه ک الذي تريد

تحدث فيه حرارة شديدة تم تجعل  أنترسم خطوط الجزء الذي تريد  أن ءش يقبل كل 

 تكون حرارته قليله ثم أنتبعية في املحل الذي تريد  ترسم خطوطا بانيا شكل الرسم جل

 .ة األجزاء املختلفة حب اسطبحسرسم الخطوط ت

 

 أو النجم أو األوزةقدم  أوة شذقن الري أو كهيئة ورق السرخس هائتأن تكون هيوالغالب 

 نصف أوهيئة قوس ذي مرکز  أوله جف عصن أوب املالطي ليالص أولعجلة ا أوقة لالح

 وي املكوسطه خط مستقيم قاسم سطح الجزء  أيضا في مركزي الشكل  يض يجسم ب

 نحرفة أو عمودية.ممتوازية أو تكون الخطوط  أون يقسمين متساو 

 

جعلها في  وبصح ياملنبه الحقيق ي الش ي القو  فهيالكاوية  األشياء وال شك أن النار أعظم 

يجة وملتهبة ومته متنبهة تنبيها قليال أعضاءاستعملت في  ولذابعض األحيان من املحوالت 

 .الوسائط التي يعالج بها في البيطرة أعظممن  كانت
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قوامها و  األصليةقوتها  اهن قد تعبت من كثرة العمل ردت اليوضعت على قوائم حيوالذا و  

في  أوذيماتو مزمنة  أوراموجب انحالل ت لب أنهااألصلي وسالستها وصالبتها وحركاتها والغا

  .األطراف

 

عضوي، ويصح مرضية ناشئة عن ضعف  أحوالحين رجوع بعض أيضا وتستعمل 

 ألشياءا هذه التهابات أعراض زوال بعد وخلع وتري  وتشدد عضلي تشدد لعالجاستعمالها 

 البيضاء رامواألو  املفاصل يعتري  املؤلم الذي غير وقد يعالج بها االستسقاء املرض بقاء مع

 األروام اأيضل زيوت األحيانذلك كله في بعض  من البرء يضا فأنها توجبأ تعترها التي

سمى ايباروان واملرض امل ىاملسم رضکورب وامل ىاملرض املسمك موها توقف ن أوالعظمية 

 حوه.فورب ون

 

ح طي والرضفة والركبة واسفخذال حرقفيصل الفاملناكب وامل أطراف بهاوقد تكوى 

ي هذه ک  في سنذكره ما أنثم الناقلة، في القوائم  إالستعمل ت ال أنهاوالغالب  ،البدن

ونجعله  يلويع قلتنالسابقة مع  األعضاءقد ينفعنا عند الكالم على بقية  األخيرة األعضاء

 أصال لنا.

 

 الطرائقمل له بان يستع يجما املتهيالس ييهئ الحيوان أن األطرافللطبيب قبل کي  وينبغي

امكنه ذلك فان ال يمكنه  أن الريق ثم يشرع في العمل صباحا على أياممدة  الصحيحة

 وى.کي حتىالنهار وجب منعه من الطعام  أثناءکي الحيوان في  إلى واضطر

 

مع هذا  ننحه و قصال بق عضمي وبل الكمح ص شعرق بغينينه ال ة أبعض البياطر  وزعم

 .قصه يسهل الكي مع جودتهفان البعض 

 

اج عن الجزء الذي يحتو تاما بحثا عن حاله  بحثقبل کيه وال ومن املهم تثبيت العضو

 سيرا للسير العمفي ي تکو مکا أربعزيادة الحرارة ليعطي ما يحتاجه منها والغالب أن  إلى

ة اللون فان راء كريزيحمي کونها فيك ضاء بلبيتصير  حتىمى عليها حال ب أني غجيدا وينب

 .في هذه الحال من غيره أجودهذا اللون 
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ها خيتلف املكواة ويوس ألنه جرح من من خشب صلب البفحم  يحمي عليها أنوينبغي  

 خشنة.لها فتجع مادة زجاجية تلتصق بهاب

 

يضع م ثعا جمضط أو ماقائيثبت الحيوان  أنوجب على الطبيب  األشياءهيئت هذه  تىوم

إما  خوسعنها ال وأزالبالترتيب  أخرجها متى أحميتمي عليها فويحمعاون املكواة في النار 

ه باشر العمل من مقبضها بسرعة ويعطيمل هامليس ملعاون آخر هابرمل ثم يسلم وأما مبردب

 تىمتحت نظر مباشر العمل ف ن يکو  أنا املعاون الثاني جب على هذيو ، املكواة التي بردت 

 أن العمل ويجب على مباشر إياها، بإعطائهدر با تي بيده ال مكواة غير إلى ه محتاجاآر 

دلها بين رد املكواة واستئقخنه ونعومه غير ال ثفان وجد  أخذهاكل مكواة  حد إلى ينظر

لف ال يت أنوينبغي ، الشروط استعملها  ةمستكمل وان وجدها األجزاء يتلف بها اللئ

من تحسين الخط الذي لم يفعله جدا  ليتمكنمن الشعر  يما بقخطوط املكواة سوى ب

 تكون حرارة املكواة الثانية أنويشترط  ،قةئال  مكواة ذات حرارةب إال لكتمكن من ذيوال 

ى جميع اة تمر علكو ل املعثم يج ،بغيرها ولبدالهارفضها  تها وجبحمر  تى زالتمنتظمة وم

قيلة وال ث تعمل مكواةسي أنمستوية وال ينبغي له تكون حرارتها  بحيث جيالخطوط بالتدر 

تصير في الكي ويردد املكواة في الخطوط ل ىتأنييده و خفف مقبض املكواة بل ي علىيتكئ 

 يد مباشر تكون  أنينبغي وقد تقدم انه ها وصوال شديدا نبواط إلىحرارتها مستوية وتصل 

الجلد  من ثنياتلزائدة عظمية وكيه ثنية  لساترا دجلكيه ال عند مايالس العمل خفيفة

رار بإم اإلسراعالجراح  ويجب على، ام تحالقريب من املفاصل والجلد الذي فيه أثر ال

 حدة.متحرارة الخطوط ير صلت تأنى نقدم في الكي تىوم مية على العضواكواة الحامل

 

 اجعل الخطوط متباعدة تباعد عليه وهو افظةحمهم يجب على الطبيب امل ناك ش يء* وه

 ي االلتهاب الحادث في الجزء املكو  رينحصلة ادحبحيث يكون بين كل خطين زاوية  اتالف

 تحمتان الفسر ، بع إال تلتحم تتلف الجلد وال هناك فقاقيعغيره فيکون  إلىولم يصل 

ل ب قارب الخطوط بعضها من بعضت الفالكي  زيادة حرارة أردتاذا  ء ، ثمصارت شوها

دار مرور مق، ويختلف شدة الحرارة  إلىالتي تحتاج  األماكنا في مالسياجعل بينها نقطا 

 ك،ذل يروغن الجلد ثخواختالف مزاج الحيوان واختالف باختالف املرض في الخط  ةاملكوا

صلي ع مئماصارت الخطوط صفراء ذهبية ورشح منها  اذا إالالعمل ال يكمل  أنوالضابط 

ها، وقد يختلف اتجاه تلك نبواطفي  ي و مرور مکا ويكون ناشئا عن ىنديسمى ر أشق
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ين ب امک ا كبيرا من عضوحكوي سطت أن أردتاملطلوب فان  يالخطوط باختالف الك

نا فاجعل زمم فاخاا في حال انتفاخهما انتمبين العرقوب والحافر السي أوالركبة والحافر 

 الغالب بان تصنع خطا بورق السرخس وهو ولما شبيهةمتوازية مستقيمة  إماالخطوط 

باعدة صادرة منه مت ه متوازيةبجانب وطاطانبه ثم تصنع خجوسط العضو من  ستقيمام

ر انتفاخا شديدا وصار كبي املراد کيه منتفخا متقاربة حسب الحاجة فان كان العضو أو

يكون  ، وقدمينالخطين املستقي إلىج تثالثة ولم تح أوخطوط  بأربعة الحجم فاكتف

يه بل ك إلىيضطر الطبيب  غير مصاب بهذا املرض فال مايالجزء املقدم من املدفع سل

رفة فان كان ذاك الجزء املقدم مصابا نحخط منه خطوطا ميه تم بانبج يصنع خطا

 لىإ الن هذه الحال اشتراكية ال تحتاجمنه  يتألمالحيوان ال  أنفالغالب  املذكور  ضباملر 

 .شديدا جزء كياي لك أن تكوى هذا الغال ينب کي شديد فلهذا

 

کي شديد  ىإل قال تحتاجالعظمية التي تعتري األطراف في الغالب  واألورام املوليتوكذلك 

يئة ي لهذه األورام على هو تک دقو  أخرى،  ضعيفا مصابا بآفة أو منتفخا العضوكان  أن إال

 بحسبز وهذا كله و رجل األ  أوعلى هيئة ذقن الريشة  أوة تقيمسم أو متوازيةخطوط 

لجزء ليکون الکي عام  أنوينبغي  ،هاملجاورة لال األجزاء حالعضو املريض و  حامتداد سط

 قدم لمث أومتوازية مستقيمة أو  کيه خطوطا يمكن املقدم من الزر  طحوالس ،املريض

 ما ههذا الكي وسط املدفع ومنتها تقدم ومبدأ امك جانبي الزر  حةويصح کي اسط،  وزةاأل 

 .املجاورة له األجزاءبسب  كوذل فوق الزر 

  

 فقطم جزؤه املقد ى يکو  دقطوط السابقة بحسب انتفاخه و خخطوطا كال اإلكليلويکوي 

ون تك أنانه في هذه الحال ينبغي  إالنورب  املسمىكان مصابا باملرض  إنجانباه  أو

ب وج الحافر إلىيوصل الكي  أن إلىذ ينئرجل األوزة واذا اضطر الطبيب حك الخطوط

الحافر  من تحامل تأملت واال األجزاء تتألم تلين فالل ق الحافرقر يفر القدم و حي أنعليه 

 عمهماأن ي بجاملدفع فقط في أو وقد تكوى الركبة واملدفع معا ،رامستم التحامعليها 

ل عقدم األوزة واجك تكوي مقدم الركبة فاجعل الخطوط أن أردت إنم ثتقدم  املالكي 

فاخ االنت كان  أوخا الخط املستقيم في وسط املفصل وان كان امتداد العرقوب منتف

ة ورق السرخس وان يكون الخط يئوجب أن يكون الكي که ديرتمس غير أو مستدير

 ىإلاق سالذى لل ؤخرملح اطسري من التربط الحبل الو  ما ابتدأين ب العمودي ممتدا
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اه تجانا الميز ي لك أن تجعل الحبل الوتري غنبيالذى للدفع و  األعلىالسطح الجانبي 

عل يج والغالب أن الخط األول الجانبي ال ،للورق املذكور  املماثلةالخطوط املنحرفة 

ا كان العرقوب مصاب إنوب ثم كونه يصير في ثنية العرقل خرؤ امل األول ط للخ مقابال

الورم  فوق  ه خطوطا متوازية بان تجعل احدها مركزايون وجب کجفيسي املسمى باملرض

يكون  أنوجب  کورب املسمىايباروان واملرض  املسمىوان كان العرقوب مصابا باملرض 

  ة.مثل قدم األوز  يالك

 

ر متوالية باتجاه الشع يكون الكي خطوطا أنوان كان مصابا باملرض املسمى جارد وجب 

م لحد جوانب العضو وجب على الطبيب أن يقلب الحيوان بعد ما يعأکي و  هىانت تىوم

ع تمتنل الباطن من العضو حبكى السط يبتدئف وان لالخطوط من األمام والخ محل

لب السيما حين ق تحتهن املفروش بالظاهر بالت طحك السحالعوارض التي تنشأ عن 

ويها يك أنيکوي قوائم الحيوان األربع وجب عليه  أن إلىاحتاج الطبيب  إنالحيوان ثم 

دفعة  منهما کوي اثنتين اإلحساسيال قليل ثقواحدة فواحدة فان كان الحيوان  تيببالتر 

 فإن ناألخرييين ثنتيکوي ال خمسة عشر إلى كثرفا عد مض ي اثني عشر يومابواحدة ثم 

رجلين رى الساليدين وي يمنى يکوي  أنجب عليه يکوي قائمتين في مجلس واحد و  أنأراد 

بدون تلف  األجزاء ثخنت وبعد هذا الكي ،ا الحيوانليهمع ليتكئ األخرينائمتين قويترك ال

ثرة بدل كت بها الحيوية وتتوارد عليها السائال صداد خواز ا وتلهاملجاورة  األجزاء يجوتته

  .االنتفاخ وااللتهاب

 

صغيرة  الكيابتداء ي ة الرقيقة التي كانت فقالصفراء الضيشكريشية خالخطوط ال إن

 مىتد الحم وتشلزداد االنتفاخ وااللتهاب واأليمن الكي و  أيامخنا بعد مض ي ثو  تزداد عرضا

م الرابع صل هناك في اليو يحو بالتدرج،  ماأللول ز وي شيئاف ئاشكريشة شيخوتتساقط ال

عشر  من اليوم الثاني تستمر قيحيةصلية ظاهر من مادة م شحاليوم التاسع ر  إلىفابعده 

ة حفرزة على اسطنواملادة املذلك، من  أكثرتستمر  وقدعشر، اليوم الخامس  إلى

في األيام  هماستعمال املرا يجبو ، صل ثم تسقطنفتا شور ق الخطوط تصير بعد جفافها

 .الکي أياماألول من 
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 ألصيلةاالخيل  وأما تهيج،كانت قليلة ال إنالسيما  بأيامالخيل بعد کيها  أعمال صحوي

وانقطاع  خشكريشةبعد سقوط ال إال إعمالهافال ينبغي  يجةوالخيل الرقيقة والخيل املته

  .شهر ونصف أول بعد شهر يحصوهذا  ،ةحة املتقيلياملادة املص إفراز

 

بعة أو أر  أوثالثة  أوبعد شهرين  إالف عر ي حصل من النار واليالتأثير الثانوي الذي  وأما

ج ئيف وحصول القشور كانت من النتاخفواالنتفاخ ال ملاأل أن وقد تقدم كمن ذل أكثر

ة فيعدرجة الکي ض أنظاهر اعلم  لم تحصل حصوال نفا الكي،ة الناشئة عن مالعظي

روح النبيذ  منئا شي بما يوجب تلك األشياء بان يضع على العضو اإلسراعي للطبيب ينبغ

  ر. أشه بعد جب تكرار الكيو  لهک كلم ينفع ذل إن يذباب الهندمن ال ءبش يمختلطا 

 

د عيبحل يعاد في م أن يعند واألصوباألول  هکي في محلال يعاد أنرة طوزعم بعض البيا

 ألحياناغير مستعد زاد في بعض  أواملزاج  الحيوان متغير أوفان كان الکي شديد  األول عن 

ية حيقخراجات  وحصلت شديد جدا شحوظهر هناك ر  ةزيادة شديد ياالنتفاخ االلتهاب

 تخلفهاثم تسقط هذه الخطوط و  ية العريضةشيكر خشبعض من الخطوط التحت 

كان  إنم ث احشاف مة الحيوان نقصايقص قنخينة يابسة سرطانية مختله تثخطوط 

 كي اقص ي درجة التهيجالن بلغ لو  ينةغر ر حدوث الغ يدرجة شديدة خش  إلىوصل  يجالته

صل خراج ح ينة وانلواملاء األبيض والحمامات امل دصفالينة ك لاستعمال األشياء امل جبو 

منها ووضع ماء نباتي معدني على  يحالق ولخراج هافتح تحت بعض تلك الخطوط وجب

ة بعد طبق بالكشط إزالتهاوسات سرطانية امكن بصلبة وي أشياءصلت حان فالجرح 

 .لحية ا األجزاء إلىيصل الكشط  أنة بدون بقط

 

 الواصل  يازي غير تالج كيال

واة كد وامللية جديدة بين الجشحمعبارة عن وضع کتل  الواصل يازي غيرتاالج كيوال

عادة عليه فوق ال ىميحخينا وان ثي من املكواة السكنية كاو يكون الجزء ال أنويشترط 

 .السابق حال الكيمن مدة وضعه عليه في  أطول ثم يوضع على الجلد مدة 

 

ر ر موان ت کيهتوضع تلك القطعة على الشعر من فوق الجرح الذي يراد  أنويشترط 

عرف درجة يل امحلهيضع مباشر العمل يده على  إزالتهام بعد ، ثمتعددا إمرارا عليها املكواة
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خينة ثاطات بنفوي مستورا ككان السطح امل إنا مالسي العضو إلىالحرارة التي وصلت 

 املسمىوب واملرض جفي ىمن األطباء لعالج املرض املسمله جموقد مدح هذا العمل 

ة التي مينثة السيما في الحيوانات الحديثة والحيوانات الليکاب املسمىموليت واملرض 

ال يعرف  إذى لنبا وال يحةهذه الطريقة قب إنونحن نقول ، ها قيمتتنقص فمن الكي  تشوهت

ة بواسطة الطريق كما يعرفالحرارة التي وصلت إلى باطن العضو  ا الطبيب مقداربه

 .السابقة

 

 ي قاللتصا كيبيان ال

 التصاقا اجتيازيا )الكي النقطي(

سنتكلم عليها بالتدرج أيضا طرق مختلفة ويستعمل ملقاصد مختلفة  ومل ذع هو

زرية ة نتخذ مكوا أن ، وكيفيته نحوهالية مفصلية عظمية و مص أورامض بعفيستعمل ل

املذكورة على  األورامبها  وى کثم تكينية ساملكواة ال كحرارة حمى عليها حتى تصير حرارتهايو 

ي كتوضع بالتدريج مع السرعة ويسمى هذا ال أنقط بدون ثقب الجلد ويشترط نهيئة 

يجب و  دريجابعد مدة ت هاو اک بل ل بالكيعجت الفقليله قط كانت الن إنثم ، النقطي  يبالك

ن ، والغالب أعدم تقارب بعضها من بعضصل على املقصود مع لتحرها ما امكن ثيكت

 . ااجتيازايا قالتصاي حينئذ سماالجتيازي ف يالكي بالك يصطحب هذا

 

 اللتصاق الحقيقي )نقطي بثقب(

ا واثقب به مكواة دقيقة الطرف ذفخورام أل الل بعض انحبالكي املذكور ا أردت تىوم

 ويستعمل الكيالنقطي  الكي أنواعوهذا الكي هو النوع الثاني من الجلدية  اإلنسية

ويستعمل  ،التي تعتري الودجين بعد التهابهما ةاملؤملالباردة غير  األوراماملذكور في حال 

توسع نة ولحتقاألورام الباردة والخراجات الباردة والخراجات املك  أورامبعض  لفتح أيضا

تعال شيشترط أن يكون طرف املكواة الدقيق م رةاألخيفي هذه الحال ف بعض نواصير

لكي اکرر يه فيعضو  أنسجةبعض  وإلزالة شديدا إتالفا األنسجةواطن ب إلتالفويستعمل 

، يااللتصاق الحقيقلذلك مرارا عديدة بواسطة مكواة شديدة الحرارة فهذا لكي هو 

عليها  يحميمن املكاوي و  جملة املذكور أن يتخذ الطبيب كيوالغالب انه يشترط حين ال

يها ه بان يضع عليک أريدللجزء الذي  ةاملجاور  األجزاءيحفظ  نأويجب عليه ، دفعة واحدة
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 ءكانت املكواة حارة بيضا كلماو ها حتى ال يصل اليها حرارة شديدة حو ن أوخرقة مبلولة 

 ترك املكواة الشديدة الحرارة على ينبغيلم وال ؤ تأثيرها اسرع غير م نمن شدة الحرارة كا

فان حرارتها تضعف بعد هذه  رشع أوواني ثماني ثبل تترك عليه مدة الجزء مدة طويلة 

منبه  ش يء يركتأث ذئفيه املكواة حينتؤثر  الت فالئسا ممتلئا كان العضو إنا مياملدة الس

 هشكريشة فان كانت هذخانفصلت معها ال أزيلت متىمدة  ضوعبل تلتصق بال

ى تتكون ة حتثالفثيستعمل مكواة ثانية  أنالعمل  وجب على مباشر ،يقةقشكريشة ر خال

 .شة اخرى يخشکر 

 

كن يم ال شرمتق أومتسوس  يكوي بها سطح عظملارة حكواة م ستعمالا أراد تىوم

 ت الشق توسيعافااع حيوس أنعليه  من وسط عضالت وجب رورهابم إال اليهصولها و 

غيره  أو يحمن صفة کيه بواسطة ماسور  دريالذي ي حالسط إلىيوصل املكواة  أن أويدا شد

 ةاسور امل إبدال صحنة شديدة ويسخو ن املكواة ختس ال حتىاش مبلول بقمباطنه  لفي

واة يباعد املك أنجب على الطبيب يو  نحوه،  أوغليظ مبلول  ورقمن  ةسور ماب ةاملذكور 

 نأالغليظة والحبال العصبية الرئيسة واملفاصل، والشك  األوعيةالشديدة الحرارة عن 

شة کريشخ ثم تحدث ئايئا فششديدا يزداد شي إيالماملا الذي نحن بصدده مؤ  لكيا

دد املكواة على العضو ر وحسب مقدار ت اكميتهدرجة الحرارة و  ثخنها بحسبختلف ي

  .ةو خار ب الجزء من حيث الصالبة واليركتوحسب 

 

 ولمااعد تتص أن إما تخشكراملريضة التي في باطن الجزء امل أوة ليملسات اعاملائ إنثم 

لقريبة ا اءاألجز وتتهيج والدوران  اإلحساسعدم يناألوعية واألعصاب و  تلفوت تحللت أن

 بابدم يصير س يتوارد أيام ثم بعد نوع تکدر تتكدر أو اشديدهيجا شكريشة تخمن ال

 فحينئذ يصح األجزاءما يعقبه سقوط هذه  يحصل قيحاملكوية و  اءاألجز النفصال 

 ناير غر استعمال الكي لعالج الجروح املسمومة وعضة الضبع وداء الكلب والسراجة والغ

  .وكذلك النزيف الذي ال ينقطع بالرباط وال بالكراتالقيحية واإلمراض 

 

رط باملشيمكن الوصول اليها  زائدة لحمية سرطانية ال األورامبعض  أيضابه  ويعالج

ى املرض املسم أيضابه لج ويعا متكيسه أورامالجديدة الناشئة عن  يةشاألغ لكوكذ

 ألنه رسرطانية في بعض نواصي أورامن واملرض املسمى بالصنطي ويحل به بعض يبالتي
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وسه وتسوس الغضاريف ست أوقشر عظم تبه  يعالج نأ حا ويصمعظي اتقيحيوجب 

 أ.هـ. وهاونحواألربطة 

 

 : الفوائد في فصل عن العالج بالخزم وذكر بعض 

 

 العالج بالخزم

نحو ذلك يدخل في  أوجلد  أوحبل  أوفتيل  أوخيط  أوهو عبارة عن شريط من قماش 

ى عل أيضاوقد يطلق الخزم  ،املقصود من العالج إلتماممريض  أوباطن نسج سليم 

على الجرح الناش ئ عن  أيضاويطلق  البدن، أجزاءذكر في باطن بعض  مما ءش ي إدخال

 ألمور: الطب البيطري  ويستعمل كثيرا في، العمل املذكور 

 

الحادة حين هجومها بعد تناقص  واألمراضتحويل األمراض الباطنة املزمنة  أحدها

 التهابها. 

 فوهة ناصور منفتحة.  إبقاء وثانيها

  سده.الصاق جدران تجويف يراد  وثالثها

 تقيح في محل كان فيه وزال منه.  إحداث ورابعها

 مزمنة.  أورامتحليل بعض  وخامسها

 املراكز.آالم غير محققة  إزالة وسادسها

 

ه ب)الكي( ، فانك اذا قابلت الحراقة احسن من معظم وسائط العالجوالواقع أن الخزم 

ؤثر بخالف الخزم فانه ي ،في سطح الجلد وال تستمر عليه مدة طويلة إالتؤثر  وجدتها ال

ة بحسب الحاج غارا هفي الجلد والنسج الخلوي الذي تحته معا مدة طويلة، ويمكن جعل

تسكين الم وجب أن يكون في محل قريب منه  أريدبخالف الحراقة، فعلم من ذلك انه اذا 

 يكون بعيدا أنحاد فيجب  أوتحويل التهاب مزمن منه  أريداذا  أمامن العضو املتألم ، 

 لبقاءو منه استفراغ عضوا  أريداذا  وأمامن املحل امللتهب السيما في حال االلتهاب الحاد،  

فيجب جعله  أجزاءالصاق بعض  أو أورامتحليل  أومواد متجمعة  ولخراج ناصوريهفوهة 

ج البدن املشتملة على نسي أجزاء، ويصح جعله تحت الجلد وعلى جميع في نفس العضو
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لعنق وفي ا وصفحتياألجزاء العضلية وقد يجعل في الخدين والقفا خلوي، وقد يجعل بين 

 ذلك. وغير اإلليتينمقدم الصدر وجانبيه وفي 

 

الثة الناشئة الث األشياءهذه ألم شديد والتهابا يعقبهما تقيح الذي للخزم  والتأثير الظاهر

  أمور:وينشأ عن الخزم  بسرعة،عن الفتيل توجب حصول املقصود 

  الخزم.الحامل على  األلمع انقطا أحدها

خزم كما فيه ال أوضحتاملواد املترددة نحو املحل الذي  أواملجتمعة  تحويل املواد وثانيها

 والتهاب فروع القصبة املزمن وغيره. األذنحصل في التهاب امللتحمة والتهاب 

 النواصير.التصاق جدران التجويف املطلوب سده كما يحصل في بعض  وثالثهما

 املحل الذي انقطع منه. إلىعود التقيح ورابعها 

 لبواسطة استفراغه يحص أو إياهبواسطة تنبيه  املزمنة األورامانحالل بعض  وخامسها

استفراغ الجزء املريض حين ثقبه  بواسطة أوفشيئا بمعونة النسيج الخلوي ئا شي

 بالخزم.

 

 مدة بقاء الفتيلة وإزالتها

 ينبغي ال وقال الحكيم شابين املرض،باختالف طبيعة ومكث الفتيل في العضو يختلف 

رزة منه ا قال فمتى املادة املفموالحق ک ،مكث الفتيل مدة طويلة لئال تعتاد عليه الطبيعة

لكن األمر محتاج الفتيل وجب نقله و التلف  إلىالجلد انثقب وآل  أن أوصارت قليلة جدا 

 زالتهاإمتعددة ال ينبغي لطبيب  اخرمهان كان في الحيو  إن آخر، ثممحل  إلىمن هذا املحل 

 حه.الذي قل قي أو فاألسبق األسبق بإزالةدفعة واحدة بل يزيلها بالترتيب بان يبدأ 

 

وقد يعقب الخزم عوارض وهي النزيف أو احتواش املادة القيحية وحدوث الحبال 

 ه. .أ القحمية واألورامالسراجية والزوائد الفطرية 
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 الطب احلديثالعالج ابلكي يف 

 
في الطب الحديث ولكن بطرق حديثة ومتطورة ومقننة وعلى  األطباءالعالج بالكي يعمل به 

 األدواتالحديثة ومنها  باألدواتالقديمة  األدواتاستبدال  مدروسة، وتمأسس علمية 

 لىإواستخدمت القسطرة للوصول ، والليزر الحراري النابض  والترددالحرارية الكهربائية 

وزادت استخدامات التردد الحراري حتى أصبحت تشمل عالج  والعروق،داخل األعضاء 

 أنواع آالم العمود الفقري واألعصاب الطرفية. معظم

 

 في،الغضرو وله استخدامات كثيرة ومنها: آالم أسفل الظهر، آالم الرقبة، آالم االنزالق 

تف، آالم الك الذراعين،الم وخشونة املفاصل والفقرات، وآالم ضيق القناة العصبية، آ

 الخامس.آالم السرطانات، والعصب 

 

كما  ،املستعص يكي أعصاب الكلى للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم  األطباءويستخدم 

يعمل الكّي الحراري للشعب الهوائية على توظيف الطاقة الحرارية، املتولدة من مصدر 

حراري، لتقليص حجم العضالت املرتبطة بانقباض املجرى التنفس ي لدى مرض ى الربو، 

 الخ.قطع النزف... اللحم وفيكما يستخدم في عالج البواسير والثآليل ومسامير 

 

ثل طرق أكثر تعقيد وتطورا م إلىمن الكي باملعادن الحارة  تطورت طرق العالج بالكيومع 

نهج العالج ال يزال كما هو موضح من قبل  ... يبقىالكي الكهربائي والعالج اإلشعاعي 

 القدماء.
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 اتمةـالخ

  أنفي خاتمة هذا الكتاب أود 
ً
 من أجل الحصول على  أذكر أنني قد بذلت وقتا وجهدا

ً
 كبيرا

والكنوز التي يتوارثها  (261)األسرارالقيمة والتي كان بعضها يعتبر من  املعلوماتهذه 

من  درقالتي يعتقدون أنها صوابا، وبهذا ال األخطاءاملعالجون عمن سلفهم على الرغم من 

املعلومات حول العالج بالكي أترك الباب مفتوحا للباحثين واملختصين واملهتمين بهذا 

أن يعملوا و  ،وء على كل الجوانب املتعلقة بموضوع العالج بالكياملجال ألن يسلطوا الض

علمي حديث من أجل تصحيح املفاهيم بين املصالح واملفاسد  سلوبأوبدراسة محايدة 

والرفض والقبول، وأن يقدموا ما لديهم من أفكار جديدة تجدد وترتقي بهذا النوع من 

ة ، وأكرر ما ذكرته في بدايهين بالعالج وبضوابط ال يحصل معها الضرر على املتعالج

 الكتاب أن ما هو مذكور في هذا الكتاب هو للتوثيق ال للتطبيق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
إدريس جرادات في الطب العربي الشعبي في فلسطين، وحينما كان الطبيب الشعبي يرفض أن يعطي الدكتور يقول  (261)

 .لكي أحصل على املعلومات وتدوينهاالدردشة العامة  أي معلومات كنت احول األسلوب إلى املالحظة أو



470 

 

 املراجع
أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ولد في  ؛التصريف ملن عجز عن التأليف املقالة الثالثون  -

 هـ. 400مدينة الزهراء شمال قرطبة ، توفي بعد سنة 

ن الطبري، ولد في مرو من أعمال  ؛ الحكمة في الطبفردوس  - املسلم أبو الحسن علي بن سهل ربَّ

 ميالدي. 870 -هجري  260طبرستان، الوفاة: 

محمد بن علي بن محمد البقلي )الجويلي(  ؛روضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصغرى  -

 م.1876 – 1813

 م.925،  ةهجري 311توفي امل -الرازي  ایمحمد بن زکر ؛  لحاوي ا -

 370سينا علي الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا، ولد سنة  ابن؛  القانون في الطب -

 م1037ه ـ  427م ، وتوفي في همدان سنة 980ه ـ 

 .م1599/هـ 1008داوود بن عمر اإلنطاكي ، ولد بإنطاكية، وتوفي عام ؛  تذكرة أولي اللباب -

هـ  890 بکر االزرق ) بعد ی؛ ابراهيم ابن عبدالرحمن بن اباملنافع في الطب والحكمةكتاب تسهيل  -

 .م( 1485=  بعد 

سيوطي صحُّ نسبُتُه إلى الينسب الى الحافظ جالل الدين السيوطي وال ت؛  الرحمة في الطب والحكمة -

،
ً
والكفر والسحر  وهو من الكتب التي حذر منها العلماء ملا فيه من االحاديث املوضوعة أبدا

 والشركيات .

أبو الفرج أمين الدولة بن يعقوب املعروف  ابن القف، امين الدولة بن يعقوب ؛ العمدة في الجراحة -

ا ولد في مدينة الكرك جنوب األردن  630ولد في ، بابن القف الكركي 
ً
ا وفيلسوف

ً
توفى و هـ كان طبيًبا وعامل

 هـ بدمشق.685

ل الصناعة الطبية )ا -  .ميالدي 994هجري/ 332علّي بن العباس املجوس ي املتوفي ؛  مللكي(كامِّ

 .الهند-آباد دریح-مطبعة مجلس ،هجرية 610ي املتوفي علي أحمد البغداد ؛ملختارات في الطبا -

 -الـدكتور محـمـود الحاج قـاسـم محمـد  اإلســالمي؛األورام والســرطان وعالجه فــي الطـب العـربـي  -

 م2008هـ / 1429

 املكتبة الوطنية باريس. -املعروف بجراح نامة في الطب  خانية بالتركيالمخطوطة جراحية  -

 .ايدلغادة عبد السالم ناجي ف -ورقة بحثية  - العالج بالكي في ضوء تصاوير مخطوط جراحية خانية -

تحقيق  ه 320تأليف إسحاق بن سليمان املعروف باإلسرائيلي املتوفى سنة  كتاب األغذية واألدوية -

 .الدكتور محمد الصباح مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر

 /مد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجيمح؛ ي دولة اإلمارات العربية املتحدةالعادات والتقاليد ف -

 م 1979

هاشم في النصف الثاني من القرن التاسع  ابنولد ، ةهشام راشد بن عمير  ابن؛ فاكهة ابن السِبيل -

 .الهجري ) أواخر القرن الخامس عشر امليالدي(
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د دراسة وتحقيق عبدهللا علي سعي -راشد بن عميرة بن هشام العيني الرستاقي  : منهاج املتعلمين -

 .سلطنة عمان -وزارة التراث والثقافة  -2013السعدي  

ي هاشم ف ابنهشام راشد بن عمير ، ولد  ابن؛  )مخطوطة( وزارة لتراث العمانية رسالة في الكي -

 النصف الثاني من القرن التاسع الهجري ) أواخر القرن الخامس عشر امليالدي(.

 م1998فالح حنظل / ؛ في دولة اإلمارات العربية املتحدة  معجم األلفاظ العامية -

 م 2011القويعي /  محمد بن عبد العزيز؛  تراث الجداد -

 .1988/ دار االفاق /  للدكتورة سامية حمزة عزام؛  دليل البدائل الطبية -

 ه1420؛  موسوعة الثقافة التقليدية في اململكة العربية السعودية -

كلية  -جامعة امللك عبدالعزيز  -مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي  : من الطب العربي الشعبي -

 .الشافعي، محمد مدحت محمد صابر -الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 ؛ محمد حسين زيدان. التطبيب في البادية أو النار والعطار -

 .للمؤلف محمد بن عمر - كتاب تشحيذ األذهان بسيرة العرب وبالد السودان -

 .م1998إدريس محمد صقر جرادات/  - الطب العربي الشعبي في فلسطين -

 .مجموعة من أساتذة علم االجتماع - الصحة والبيئة دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية -

 م . 1999 -عبدهللا معمر : الطب الشعبي والتطور الجتماعي في اليمن -

 http://cupping.khayma.com موقع الطب الشعبي -

 http://www.piratesurgeon.com  موقع القرصان الجراح -

- - An Ethnomedical Perspective of Arabic Traditional Cauterization; Al-Kaiy: Tamer Aboushanab, 

Saud AlSanad 

- - Cautery Looked through the Lens of Clinical Perspective: N.A.Qureshi, S.O.Salem, I.M.A.Gazzaffi1 

and S.M.Alsanad 
  

http://cupping.khayma.com/
http://www.piratesurgeon.com/
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